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 املدخل 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبع    
 هداه إىل يوم الدين، وبعد؛   

 عليهما -عيسى ابن مرمي فالتنصري يف مفهومه العام ظاهرة بدأت مع ظهور رسالة   
 وقد حصل هلذا املفهوم تطورات حبسب ما حصل للنصرانية األوىل    ..-الصالة والسالم   

وأدخلت عليها ثقافات   . يف القرن األول امليالديبولس أو شاؤول من حتريف بدأ على يد 
وهندية وفارسية، فأصبحت النصرانية خليطا من الوحي اإلهلي الذي    ] إغريقية[يونانية 

 وأفكار البشر  - عليهما السالم  -عيسى ابن مرمي   على نبيه ورسوله - تعاىل -أنزله اهللا  
 . الذين سبقوا يف وجودهم ظهور النصرانية  

واجملتمع املسلم مل يسلم من ظاهرة التنصري، بل رمبا أضحى هذا اجملتمع أكثر اجملتمعات    
ملسلمني أفرادا قبل املؤسسات    تعر ضا هلا، نظر ا للمقاومة اليت يلقاها املنصرون من ا 

ذلك أن املسلم يترىب على الفطرة وعلى التوحيد، ويصعب حينئذ أن يتقبل    . واجلماعات
أي أفكار فيها تعارض مع الفطرة، أو فيها خلل يف اجلوانب العقدية، ويف خماطبة العقل،     

 . مادام املسلم ميلك البديل الواضح
للمجتمعات اإلسالمية واألقليات واجلاليات ومع هذا تستمر محالت التنصري املوجهة   

املسلمة، آخذة وسائل عديدة ومفهومات متجددة ختتلف عن املفهوم األساس املتمثل يف    
 . حماولة إدخال غري النصارى يف النصرانية 

وتطورها يأيت يف تعديل األهداف،    . والتنصري ظاهرة متجددة ومتطورة يف آن واحد 
ا بني حني وآخر، تبعا لتعديل األهداف، ومن ذلك اختاذ     ويف توسيع الوسائل ومراجعته

األساليب العصرية احلديثة يف حتقيق األهداف املعدلة، حسب البيئات واالنتماءات اليت     
يتوجه إليها التنصري، حىت وصلت هذه الظاهرة عند البعض، إىل أهنا أضحت علما له      

 . مؤسساته التعليمية ومناهجه ودراساته ونظرياته
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تنبه املسلمون إىل هذه احلمالت منذ القدم، ووقف هلا العلماء والوالة واملفكرون               وقد 
وعامة الناس، حبسب قدراهتم العلمية والسلطانية، فقامت ردود علمية على النصرانية  

وقامت كذلك تنبيهات ورصد لألنشطة التنصريية يف اجملتمع املسلم خباصة، ويف   . احملرفة
لك ظهرت أعداد كثرية من الرسائل والدراسات واملقاالت      ومن أجل ذ   . العامل بعامة

واألحباث تصدر يف الكتب واجملالت والصحف السيارة والدوريات العلمية، كما تصدر يف      
الشريط، هذا الوعاء الذي أخذ طابع القبول يف اآلونة األخرية مع بروز ظاهرة العودة إىل  

إلنتاج العلمي والفكري املتنوع، من   وانتثرت املعلومات يف هذا ا". الصحوة "اإلسالم 
وبدا اإلقبال على التعرف     . حيث أوعية املعلومات من كتب وغريها، ومن حيث التغطية 

على احلمالت التنصريية واضحا مع تنامي الوعي والشعور بوجود تيارات تتحدى اإلسالم     
 . واملسلمني، وتعمل على منافسته يف أذهان الناس وممارساهتم 

 املعلومات حول التنصري وتشتتها واختالف البيانات اإلحصائية وتغريها  وبسبب تناثر
مع الزمن، ومن خالل التجربة الذاتية مع احلمالت التنصريية بالتعرض احملدود هلا واالطالع            
على أوجه نشاطها، وحيث إن هذه احلمالت متجددة، وهي حبق هتدد اجملتمع املسلم،          

فكرة التنصريية، من حيث مفهومها، وأهدافها،  وجدت أنه من املفيد الوقوف مع ال  
. ووسائلها املباشرة واملساندة وسبل مواجهتها، فجاءت هذه الوقفة اليت بني يدي القارئ 

وهي ال تعدو كوهنا عرضا عاما ملا كتب عن هذه الظاهرة باللغة العربية، وحماولة اخلروج   
 .  يف مرجع واحد بوقفة علمية موضوعية ختتصر املسافة على القارئ بوضعها

وال أدعي السبق يف هذا، وال إيراد معلومات جديدة، عدا حماواليت التدخل بوقفات        
فإن يكن هلذه الوقفات فضل فإنه سينحصر يف تقصري املسافة   . متناثرة يف سياق هذا العرض

بالوصول السريع إىل املعلومات عن التنصري، من حيث كونه    ) القارئ(على املستفيد 
ولعل هذه الوقفة تفتح اآلفاق ملزيد من التوسع . مة هلا آثارها على اجملتمع املسلمظاهرة قائ

 . ملن أراد ذلك 
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ويف سبيل إتاحة اجملال للتوسع واإلسهام يف هذا اجملال عمدت إيل رصد ما كتب عن  
العربية، وخباصة ما كتب يف الكتب والدوريات واجملالت " الكتابات"التنصري يف األدبيات 

". الببليوجرايف"وجعلت هذه الوقفة اليت بني يدي القارئ مقدمة للرصد الوراقي . يةالثقاف
فإن ظهرت الوقفة مستقلة عن الرصد فإمنا قصد بذلك، أيضا، اختصار املسافة على     

، فإن أراد االستزادة رجع إىل الرصد ليدله على مبتغاه، من خالل تقسيم      )القارئ(املستفيد 
من رؤوس املوضوعات، رأيت أهنا هي أهم ما حتدثت عنه هذه     مواد الرصد إىل جمموعة    

 . املواد، مع عدم إغفال التداخل بينها  
 يف  -وقد تعمدت يف هذه الوقفة االبتعاد عن البيانات واإلحصائيات ألنين وجدهتا     

وعدم دقتها يرجع إىل أهنا ت ست ق ى عادة من مراجع أجنبية، يكون    .  غري دقيقة-الغالب 
ئفيا أحيانا، أو مؤسسيا أحيانا أخرى، أو إقليميا من ناحية ثالثة، فتقتصر    تركيزها طا

، أو تقتصر  ]كاثوليكية أو بروتستانتية أو أرثودوكسية  [إحصائيتها على إجنازات الطائفة 
على إجناز إرسالية أو جمموعة من اإلرساليات تربطها رابطة تنظيمية، أو إقليمية، لكنها ال    

 . تغطي مجيع اجلهود 
 -هـ ١٤١١أقرب مثال على هذه املقولة أن ميزانية التنصري يف العامل كانت عام     و
] ١٦٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠[ م حوايل مائة وأربعة وستني مليار دوالر أمريكي ١٩٩٠

 أحد العاملني يف الساحة اإلفريقية،    عبد الرمحن السميط،سنويا، وقد أفادين هبذا الدكتور 
 ١٤١٣مث وجدت أن امليزانية قد قفزت عام     . لسعودية ونشر هذا الرقم يف جملة الدعوة ا  

]. ١٨١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠[ م إىل مائة وواحد ومثانني مليار دوالر أمريكي  ١٩٩٢ -هـ 
والفارق    . وقد أفاد هبذا أحد احملاضرين يف أحد الدروس العامة اليت حتدث فيها عن التنصري      

[ فهو سبعة عشر مليار دوالر الزمين بني الرقمني هو سنتان، أما الفارق الرقمي بينهما
ومثل هذا التفاوت يف   . ، وهو الزيادة يف غضون سنتني فقط  ]١٧،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

األرقام ينطبق على أعداد املنصرين واملنصرات، واملتنصرين واملتنصرات، واملعاهد  
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التنصريية، واجلمعيات القدمية واحلديثة، واللقاءات واملؤمترات وغريها من وسائل    
 . "تنصريية"

ويف نشرة وزعتها الندوة العاملية للشباب اإلسالمي جاء فيها أن عدد النصارى يف     
نسمة، ويبلغ عدد  ) ١،٧٢١،٠٠٠،٠٠٠(العامل يبلغ مليار ا، وسبع مائة وعشرين مليون 

منظمة،  ) ٢٤٥٨٠(املنظمات التنصريية يف العامل أربعة وعشرين ألفا ومخس مائة ومثانني 
) ٢٠٧٠٠(يف جماالت اخلدمة يزيد عن عشرين ألفا وسبع مائة  وعدد املنظمات العاملة 

منظمة، ويبلغ عدد املنظمات اليت تبعث منصرين متخصصني يف جماالت التنصري واإلغاثة   
منظمة، ويزيد عدد املعاهد التنصريية على مثانية ) ٣٨٨٠(ثالثة آالف ومثاين مائة ومثانني 

دا تنصرييا، ويبلغ عدد املنصرين معه) ٩٨٧٢٠(وتسعني ألفا وسبع مائة وعشرين 
املتفرغني للعمل خارج إطار اجملتمع النصراين أكثر من مئتني وثالثة وسبعني ألفا وسبع مائة  

منصرا، والذي يظهر يل أن هذا الرقم األخري متواضع جدا، ويزيد   ) ٢٧٣٧٧٠(وسبعني 
كتاب يف  ) ٢٢١٠٠(عدد الكتب املؤلفة ألغراض التنصري عن اثنني وعشرين ألفا ومائة  

لغات وهلجات متعددة، وبلغ عدد النشرات واجملالت الدورية املنتظمة ألفني ومئتني  
نشرة وجملة، توزع منها ماليني النسخ بلغات خمتلفة، ويزيد عدد    ) ٢٢٧٠(وسبعني 

إذاعة، تبث إىل أكثر من مائة     ) ١٩٠٠(حمطات اإلذاعات التنصريية على ألف وتسع مائة    
وذكرت النشرة أن جمموع التربعات اليت حصل عليها املنصرون        . ادولة وبلغاهت ) ١٠٠(

دوالر أمريكي،    ) ١٥١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(لعام واحد حوايل مائة وواحد ومخسني مليار  
وهذا الرقم يقل عن الرقم املأخـوذ من احملـاضـرة املذكـورة أعـاله بثـالثني    

ـاد بـه الدكـتـور دوالر، ويقل عن الرقم الذي أف ) ٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(مليـار 
 . دوالر) ١٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(بثالثة عشر مليار عبد الرمحن السميط 

وال غرابة يف هذه الفروقات يف األرقام، فذلك راجع إىل نوعية املصادر اليت يستأنس       
وعلى أي حال فاألرقام واإلحصاءات عالية ومتغرية بسرعة    . هبا موردو هذه اإلحصائيات
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ة التنصري وأساليبه يف نشر التنصري بني الناس بعامة، وهلذا آثرت   عجيبة، نظرا لتطور ظاهر
 . جتنب ذكر اإلحصائيات يف هذه الوقفات

النصرانية  ومن منهجي أيضا يف هذه املناقشات للتنصري اإلصرار على مصطلحي 
 إال ما اضطررت إليه مما يأيت ضمن نص منقول املسيحية والتبشري،يف مقابل والتنصري 
ومل أشأ التدخل يف النص   . ال أملك، علميا، التصرف يف الكلمات الواردة فيهاقتباسا، ف

بوضع البديل املختار بني معقوفتني، مع إمكان ذلك، ألين مل أر داعيا لذلك، ويكفي هنا     
وال يعين نقلي له إقراري الستخدام املصطلحات الواردة  . تبيان املنهج، وأين إمنا أنقل نصا   

 . فيه
 أن تعاجل  -يي املستمد من املنهج الذي سرت عليه يف هذه املناقشات   يف رأ-وينبغي 

. ظاهرة التنصري معاجلة موضوعية، بعيدة عن اإلفراط يف احلساسية جتاه النصارى بعامة 
فليس بالضرورة أن مجيع النصارى منصرون، بل ليس بالضرورة أن مجيع النصارى      

م اخلاصة، وإذا كانوا يطبقون تعاليمها يف     مقتنعون بنصرانيتهم، ويطبقون تعاليمها يف حياهت
وهكذا جند أن هناك     . حياهتم اخلاصة، ليسوا بالضرورة متعاطفني مع مفهوم التنصري  

 . احتماالت كثرية متنعنا من إطالق األحكام معممة على اجلميع  
واملوضوعية تقتضي أيضا أن ندرك أن هناك نصارى يف اجملتمعات املسلمة، وغري       

وينبغي أال نأخذ الناس بالظنة، ألننا يف مواقفنا ال نعرب  .  يأتوا بثياب املنصرين املسلمة، مل 
وأحيل هنا إىل خرب وفد  . عن وجهات نظر شخصية، بل نعرب عن منهج ندعو الناس إليه

 عليه الصالة السالم     - وما فعلوه باملسجد النبوي، وموقف الرسول    جنران إىل الرسول   
ل إىل مـا فـعله أمـيـر املؤمنني خليـفـة خليـفـة       كما أحي .  من هذا التصرف -

 من  يف بيت املقدس، كما أحيل إىل موقفه عمر بن اخلطاب  رسول اهللا 
 . احملاسب النصراين عند أحد الوالة، وذلك لتكتمل الصورة يف مسألة النظر إىل اآلخرين    

 حتكمه أحكام الشرع     على أن النظر إىل اآلخرين، من غري املسلمني يف اجملتمع املسلم،    
احلنيف، كما هي احلال مع مجيع األحكام الشرعية اليت حتكم عالقة العبد مع اهللا تعاىل       



 التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته     

 ٧

ومل يترك اجملال لسيطرة الشعور الذايت الذي خيضع ملؤثرات     . مباشرة، ومع اخللق عامة  
 . الزمان واملكان اآلنيني 

بية مع القدرة على ورمبا أكون قد قصرت يف عدم الرجوع إىل اإلسهامات األجن   
 فاقتصرت، مع هذا، على ما كتب    - وهللا احلمد    -ذلك، من حيث اإلمكانية اللغوية     

. عدا العرض السريع لبعض ما كتب عن الوسائل، والنظرة إىل املستقبل واملكان     . بالعربية
. وال أجد مربر ا لذلك سوى عدم توافر املصادر واملراجع األجنبية عند إعداد هذه الوقفة

عل مدى قبوهلا واإلفادة منها يوجب، يف طبعة تالية، طرق هذه الوسيلة واإلفادة منها يف       ول
 . احلصول على املعلومات اليت قد ينظر إليها على أهنا حديثة، إذ إهنا تنهل من املنبع  

وقد كانت نواة هذه الوقفة جمموعة من احملاضرات حول التنصري ألقيت يف بعض       
ملكة العربية السعودية، وألقيت كذلك يف فرع مجعية اإلصالح   مساجد مدينة الرياض بامل

االجتماعي يف الفجرية من اإلمارات العربية املتحدة، ويف اجلامعة اإلسالمية على مشارف    
وقد  . نيامي عاصمة الناجير، ويف املركز اإلسالمي األفريقي باخلرطوم عاصمة السودان    

ضور لنشر مضمون هذه احملاضرات اليت  لقيت خالل هذه احملاضرات دعوات من بعض احل
 . تعددت من حيث إلقاؤها، وتكررت من حيث املوضوع نفسه 

. والذي آمله أن تؤدي هذه الوقفة ما أريد منها، وأن يكون فيها نفع ملن أراد اإلفادة 
، حول ما تعانيه األمة من   "القراء"ولعلها تفتح آفاقا جديدة يف أذهان املستفيدين من  

 محالت التنصري املستمرة، ومع هذا فهي - يف نظري -ية تأيت يف مقدمتها حتديات خارج
وقفات تظل، على أي حال، جهد املقل، كما تظل من كالم البشر غري املعصومني الذي    

 . يؤخذ منه ويرد
وكان اهللا     . وأسأل اهللا تعاىل التوفيق والسداد، كما أسأله العون واملغفرة عن التقصري      

 . يف عون اجلميع 
 لي بن إبراهيم احلمد النملة   ع

 .  هـ١٤١٩/رربيع اآلخ: الرياض
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 الفصل األول 
  التعريفات :مفهومات التنصري

 املعىن اللغوي 
التنصري يف مفهومه اللفظي اللغوي هو الدعوة إىل اعتناق النصرانية، أو إدخال غري         

قـال  : قـال أيب هريرة  ويف الصحيحني واللفظ للبخاري عن . النصارى يف النصرانية

ما من مولود يولد إال على الفطرة، فأبواه   { : - صلى اهللا عليـه وسلم -رسول اهللا 

ن  يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه، كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء، هل حتسون فيها م  
  )٢(. والفطرة هنا هي اإلسالم )١(.}؟ جدعاء

. الدخول يف النصري    : الدخول يف النصرانية، ويف احملكم    : والتنص ر ":لسان العربويف 
الفريوزآبادي  وقريب منه قول   .  وأورد احلديث الشريف  )٣(..... " جعله نصرانيا: ونص ره

لنصارى، والنصرانية أيضا دينهم،   والنصرانية والنصرانة واحدة ا    "... :القاموس احمليطيف 
 وذكر مثل   )٤(... " وتنص ر دخل يف دينهم، ونصره جعله نصرانيا   . ويقال نصراين وأنصار

 . )٥( .تاج العروسيف الزبيدي ذلك 

                                                 
/٢(أمحد ،)٤٧١٤(أبو داود السنة ،)٢١٣٨(الترمذي القدر  ،)٢٦٥٨(مسلم القدر ،)١٢٩٢(البخاري اجلنائز ) ١(

 ). ٥٦٩(مالك اجلنائز ،)٣١٥
 رقم كتبه وأبوابه     -.  مج١٣ -. اري بشرح صحيح البخاري    فتح الب . أمحد بن علي بن حجر العسقالين   : انظر) ٢(

. دار املعرفة ، د :  بريوت-. وأحاديثه حممد فؤاد عبد الباقي وقام بإخراجه وتصحيح جتاربه حمب الدين اخلطيب   
 يف كتاب  ٣/٢٤٦ يف كتاب القدر ، وانظر احلديث بلفظ آخر يف       ٤٧٧٥ حديث رقم  -. ٨/٥١٢ –. ت

 . اجلنائز
 -. لسان العرب  . ور ، مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن علي بن أمحد بن أيب القاسم بن حبقة               ابن منظ ) ٣(

 . ٤٤٤١ - ٧/٤٤٤٠ -. ت . دار املعارف ، د :  القاهرة-.  مج٨
موسسة احلليب وشركاه ، :  القاهرة-.  مج٤ -. القاموس احمليط . الفريوزآبادي ، جمد الدين حممد بن يعقوب ) ٤(

 . ١٤٣ - ٢/١٤٢ -. ت. د
  هـ ١٣٠٦املطبعة اخلريية ، :  القاهرة-.  تاج العروس من جواهر القاموس -. حممد مرتضى الزبيدي  ) ٥(
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 النساطرة 
وقد حصل للمفهوم اللفظي شيء من التطوير مع تطور النظرة إىل التنصري منذ بعثة 

، فلم يكن هذا املفهوم حديث اإلطالق، وليس هو    -م  عليهما السال-عيسى ابن مرمي 
ظاهرة جديدة، بل لقد بدأ التنصري مع ظهور النصرانية، حيث كان مطلبا جاء به اإلجنيل    

 )٢(النساطرة      وقد هاجرت طائفة من النصارى يقال هلا              )١(. - وليس املسيحي        -لنشر الدين النصراين        
  )٤( زينون  على يد   الرها،  ، مدرسة   بعد أن أغلقت مدرستهم فيها         )٣( الرها   من

                                                 
النصرانية والتنصري أم      . من أجل االستقرار على املصطلحات والدالالت يرجع إىل حممد عثمان بن صاحل            ) ١(

 ١٤١٠مكتبة ابن القيم ،  :  املدينة املنورة-. تدراسة مقارنة حول املصطلحات والدالال : املسيحية والتبشري  
حيث يؤكد املؤلف أن املصطلحات اليت ينبغي اعتمادها عند احلديث عن   . - ٦٩ ص -.  م١٩٨٩ -هـ 

 . ويقدم األدلة العلمية املقنعة هلذا االختيار     . هذا املوضوع هي النصرانية والتنصري ال املسيحية والتبشري     
ة ينسبون إىل نسطور ، يقولون إن اهللا تعاىل ثالثة أشياء أب وابن وروح القدس كلها مل             النساطرة أو النسطوري   ) ٢(

وأن  .  إله تام كله وإنسان تام كله ، وليس أحدمها غري اآلخر    - عليهما السالم   -تزل ، وأن عيسى بن مرمي     
 ولدت  -لسالم  عليها ا-وأن مرمي  . هو الذي صلب وقتل - عليهما السالم -اإلنسان من عيسى بن مرمي  

اإلنسان ومل تلد اإلله ، وأن اهللا تعاىل هو الذي ولد اإلله ، وكانت هذه الفرقة غالبة يف املوصل والعراق وفارس                
دار   .: م.  د-.  مج٥ -. الفصل يف امللل والنحل   . انظر ابن حزم الظاهري ، أبو حممد علي بن أمحد    . وخراسان
وقد  .  بسورية  قيصريةيف )  م٤٥١ - ٣٨٠حنو  (طورنسولد . ١/٤٩ –. م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠الفكر ، 

. انظر حممد أبو زهرة    .  هـ ونفي إىل مصر ، ولكن مذهبه استمر    ٤٣١حرمه جممع أفسس املسكوين سنة    
تبحث يف األدوار اليت مرت عليها عقائد النصارى ويف كتبهم ويف جمامعهم املقدسة        : حماضرات يف النصرانية 

. هـ١٤٠٤رئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،  ال:  الرياض -. ٤ط  -. وفرقهم
 . ١٦٧ - ١٦٥ ص -

يف السنة السادسة من     " سلوتس"، بناها امللك ) أذاسا(وهي بالرومية  .  مدينة باجلزيرة بني الشام واملوصل  الرها) ٣(
 -.  مج٥ -. معجم البلدان . مويانظر ياقوت احل . موت اإلسكندر مع الالذقية وسلوقية وأفامية وحلب 

 . ١٠٧ - ٣/١٠٦ و ١٢٨ - ١/١٢٧ -. ت. دار صادر ، د  : بريوت
وقد واجهته قالقل وثورات      .  م إىل وفاته ٤٧٤حكم من سنة  )  م٤٩١ - ٤٢٦حنو  ( إمرباطور بيزنطي   زينون ) ٤(

 VO. - NEW ٢٧ - .FUNK AND WAGNAS NEW ENCYCPEDIA :بسبب الفنت الدينية يف عصره انظر 

YUORK: FUNK AND WAGNAS. ٢٥ - .١٩٧٥.  
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 م إىل فارس، ٤٥٧ سنة  )١( م، فهاجرت الطائفة حتت قيادة بارسوما    ٤٣٩سنة 
 وانتشرت من هذه املدرسة محالت التنصري على الطريقة )٢( نصيبني،وأنشأت فيها مدرسة 

ة  وقد استعانت هذه احلمالت التنصريية بالفلسف  . النسطورية إىل جوف آسيا وبالد العرب 
عليهما عيسى ابن مرمي لنشر التعاليم اخلاصة حول طبيعة املسيح   ] اإلغريقية[اليونانية 
 . )٣(السالم 

مث توالت االستعانات بالثقافات األخرى كالفارسية واهلندية وغريها مما أعطى هذه   
  - عليهما السالم  -عيسى ابن مرمي   الديانة بعدا وثنيا، خرج هبا عن أصوهلا اليت جاء هبا     

املسيحية اجلديدة وعقائدها وصلواهتا وشعائرها تأثرت أو حتدرت    " إن أركان  : ىت قيلح
وقد . ، أو يف أيامه - عليه السالم -من الديانة الوثنية اليت كانت سائدة قبل ظهور املسيح  

نقلها املؤمنون اجلدد من ديانتهم الوثنية، فأقرهتم عليها الكنيسة، مث تبنتها وجعلتها رموزا   
  )٤(". ية ملفقة ترضيهم وتلبس على غريهم تأويل

                                                 
كاتب سرياين تبع النسطورية ، وصار      )  م٤٩٥ - ٤٢٠حنو ( أو بارصوما أو برصوم أو برصوما    بارسوما ) ١(

: انظر  .  م ، فنقل إليها مدرسة الرها ، وعمل على إشاعة النسطورية يف بالد فارس    ٤٥٠أسقف نصيبني حنو  
 ا وإمنا اعتمدت على املنجد يف هذ  . ٨٦ ص -.  م١٩٦٩دار املشرق ،  : ريوت ب-. ٢ ط -. املنجد يف األعالم

اجملال ألنه خيدم هذه النوعية من األعالم ، رغم الرتعة النصرانية يف املعلومات اليت يقدمها يف القسم اللغوي      
دار الفرقان  : ائف الط-. الرتعة النصرانية يف قاموس املنجد. إبراهيم عوض : انظر يف نقد املنجد . وقسم األعالم

  ، ٥١ ص -.  م١٩٩١ - -هـ ١٤١١، 
 فيه دعاء بفتحها وجعلها بركة  - الرسولعنها أثرا عن  " ياقوت "  مدينة من بالد اجلزيرة يروي   نصيبني) ٢(

معجم    . انظر ياقوت احلموي  . وقد فتحها القائد املسلم عياض بن غنم واشتهرت مبدرستها السريانية          . للمسلمني 
 . ٢٨٩ - ٥/٢٨٨ -جع سابق   مر-. البلدان 

ومل يكونوا عاملني على نشر املسيحية فقط ، بل أرادوا أن ينشروا منها تعاليمهم              : " إمساعيل مظهر يقول ) ٣(
. اخلاصة يف طبيعة املسيح ، فأخذوا يستعينون على بث أفكارهم بأقوال ومذاهب منتزعة من الفلسفة اليونانية            

: انظر". ما يف الفلسفة اليونانية ، كما أنه مبشر بالدين املسيحي      فأصبح كل مبشر نسطوري بالضرورة معل     
 ٦٦ املقتطف مج - ". - ١ -تاريخ تطور الفكر العريب بالترمجة والنقل من الثقافة اليونانية   . " إمساعيل مظهر

 . ١٤٩ - ١٤١ ص-).  م١٩٢٥/ ٣ /٣ (٢ع
.  د -ترمجة مسرية عزمي الزين   -. لوثنية للمسيحية   األصول ا. أندريه نايتون وإدغار ويند وكارل غوستاف يونغ   ) ٤(

). ٤/سلسلة من أجل احلقيقية    (-. ٥ص. م١٩٩١ - هـ ١٤١١املعهد الدويل للدراسات اإلنسانية ،    .: م
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 شاؤول املنصر 
 وقد كان يهوديا فتنصر، إىل نشر النصرانية     )١( بولس، أو شاؤول  وقبل هذا سعى 

 قد جاءه يف   - عليهما السالم -عيسى ابن مرمي على طريقته، بعد أن زعم أن املسيح  
د النصارى والسري يف ركب   املنام وهو يف طريقه إىل دمشق الشام، وطلب منه ترك اضطها      

 من   )٢(، وقد كان قبل هذه الرؤيا، اليت ي ذكر أهنا مصطنعة،   )التنصري(الدعوة إىل النصرانية  
 حيث كان نفوذه فيها  بيت املقدس،أشد الناس نكاية بالنصارى، وال سيما نصارى 

  )٣(واسعا 

                                                                                                                                            
 نشره وعلق    -. الوثنية يف الديانة النصرانية  العقائد. حممد طاهر التنري: وانظر أيضا يف األصول الوثنية للنصرانية 

ص . م١٩٨٧ هـ ١٤٠٨مكتبة ابن تيمية ، :  الكويت-. قدم له حممد بن إبراهيم الشيباين عليه ونقحه و
 ). ٤/سلسلة ملل وحنل   (-. ١٥٦

بولس  .  على الديانة النصرانية يرجع إىل هيم ماكيب بولس أو شاؤوليف سبيل التعرف املفصل على تأثري  ) ١(
 - هـ ١٤١١املعهد الدويل للدراسات اإلنسانية ،    .: م.  د-.  ترمجة مسرية عزمي الزين-. وحتريف املسيحية  

 ). ٣/سلسلة من أجل احلقيقة   (١٠٣ ص -.  م١٩٩١
 جند أن كثريا من النصارى يتهاونون يف مسألة رؤيتهم للمسيح        بولس أو شاؤولومن هذا التقليد الذي سنة   ) ٢(

ذكر يل مرة املشرف على السكن الذي          فقد .  وجميئه إليهم يف املنام إىل اليوم   - عليهما السالم   - عيسى بن مرمي 
اقتناء سيارة أكرب من سيارته الصغرية ، وتكون مببلغ       كنت أقيم فيه يف الواليات املتحدة األمريكية أنه كان يتمىن     

فلما صحوت من النوم ذهبت      .  يف املنام ودلين على السيارة اليت كانت يف خاطري      عيسىفجاءين  : يقول . زهيد
كما أن أحد املنصرين الكبار يف الواليات املتحدة     . ريتها خبمسة وعشرين دوالرا إىل حيث السيارة واشت

 ويدير مؤسسة تنصريية    أوكالهومااألمريكية ، وهو من أقطاب التنصري يف تلك البالد ، ويف غريها ومقره والية 
العجز املادي     ، وله جامعة تنصريية كذلك قد حصل له عجز مايل فقام يوما على أتباعه وهو يتباكى وذكر    

 قد زاره الليلة البارحة يف املنام ، وقال له إنه إن        - عليهما السالم   - عيسى بن مرمي  الذي يعانيه ، كما ذكر أن    
مل يتمكن من مجع مثانية ماليني دوالر يف غضون مدة حمدودة فسوف يعمل على القضاء عليه وإهناء أعماله ،          

!! احملدد ، ويف مدة أقل من احملددة ، فنجا من التهديد له باهلالك       فما كان منه إال أن مجع من املال أكثر من    
 . والقصص يف هذا اجملال كثرية 

 من مدن آسيا الصغرى ، وأنه       طرسوس فقد قيل إنه من مواليد    .  مضطربة بولس  أو  شاؤول املعلومات عن   ) ٣(
 فريسيا ، ويذكر أنه تتلمذ على    ، ويزعم أنه كانبنيامني من سبط - عليه السالم - إبراهيمإسرائيلي من نسل   

 ، وكان يسطو على الكنيسة ويدخل البيوت وجير رجاهلا    أكادميية القدس الفريسية   يف غماالئيل يد احلاخام 
وملا كنت ذاهبا     : " ويذكر حادثة حتوله من اليهودية إىل النصرانية على النحو اآليت      . ونساءها ويدخلهم السجون 

اء الكهنة رأيت يف نصف النهار يف الطريق ، أيها امللك نورا من السماء          إىل دمشق بسلطان ووصية من رؤس     
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حممد أمري   يقول . املنصر األول، وواضع أسس التنصري العاملي   بولس وهبذا املفهوم يعد  
ال يعترب بولس املبشر املسيحي األول فقط بل يعترب واضع أسس التبشري املسيحي      " :يكن
وال يزال املبشرون يف أيامنا هذه يستقون خططهم وترتيباهتم من معلمهم األول    . العاملي
  وال بد من )١( فهو حبق مؤسس علم التبشري، وقد جنح يف هذا املضمار أميا جناح    .بولس

من قبلنا حنن املسلمني ختتلف عن نظرة بعض النصارى لبولس التنبية إىل أن هذه النظرة 
 . املخلصبولس له، إذ يعدونه املنقذ، ويسمونه   

 اليعاقبة 
 الذين )٢(اليعاقبة مث تعاقبت محالت التنصري وتزعمها يف اجلهة الغربية من فلسطني   

 بني - عليهما السالم -بن مرمي عيسى ا حول طبيعة املسيح  اختلفوا مع النساطرة 
  )٣(. الناسوتية والالهوتية 

                                                                                                                                            
فلما سقطنا مجيعا على األرض مسعت صوتا       . أفضل من ملعان الشمس قد أبرق من حويل وحول الذاهبني معي      

من أنت يا    : فقلت أنا . شاول شاول ملاذا تضطهدين؟ صعب عليك أن ترفس مناخس         : يكلمين ويقول بالعربانية  
أنا يسوع الذي أنت تضطهده ، ولكن قم وقف على رجليك ألين هلذا ظهرت ألنتخبك خادما                : ؟ فقالسيد

رأيت ومبا سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن األمم الذين أنا أرسلك إليهم لتفتح عيوهنم               وشاهدا مبا 
ن يب غفران اخلطايا ونصيبا مع      كي يرجعوا من ظلمات إىل نور ومن سلطان الشيطان إىل اهللا حىت ينالوا باإلميا         

  .٤٢ ص - مرجع سابق  -بولس وحتريف املسيحية  . انظر هيم ماكيب ". املقدسني 
٣٠٣ ص -. م١٩٩٠)  هـ١٤١٠(دار إقرأ ، :  مالطا-. يهوذا األسخريوطي على الصليب. حممد أمري يكن) ١(

 . 
وهم فرقة : " يقول ابن حزم .  بالقسطنطينية وكان راهبا. اليعاقبة ينسبون إىل يعقوب الرهاوي أو الربذعاين   ) ٢(

إن املسيح هو اهللا وأن اهللا تعاىل عن عظيم كفرهم     : " وقالوا..... " نافرت العقل واحلس منافرة وحشة تامة 
مات وصلب وأن العامل بقي ثالثة أيام بال مدبر والفلك بال مدبر مث قام ورجع كما كان وأن اهللا تعاىل عاد  

اد قدميا وأنه تعاىل هو كان يف بطن مرمي حمموال به يف أعمال مصر ومجيع النوبة ومجيع       حمدثا وأن احملدث ع 
 . ٤٩ص .  ـ مرجع سابق .الفصل يف امللل والنحل  . ابن حزم : انظر". احلبشة وملوك األمتني املذكورتني   

 بني كونه إنسانا    -الم   عليهما الس -ال يزال اجلدل قائما بني الطوائف النصرانية حول املسيح عيسى بن مرمي              ) ٣(
وإذ قال اهللا يا   : - عليهما السالم  -ويقول اهللا تعاىل خماطبا عيسى بن مرمي . أو جيمع بني الالهوتية والناسوتية

من دون اهللا قال سبحانك ما كان يل أن أقول ما ليس يل  عيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني 
سورة املائدة     . م ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب    حبق إن كنت قلته فقد علمته تعل   

 . ١١٦اآلية 
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 املسلمون والنصارى 
ولعل أول عالقة بني املسلمني والنصارى، أو اإلسالم والنصرانية، كانت على عهد        

 حينما أرسل وفد ا من املهاجرين إىل ملك صاحل يف احلبشة يقال له    -  - حممد الرسول 
 قريش وحماولتهم إثناء امللك عن إيواء املسلمني، وقد     وما حصل من سبق)١( النجاشي،

 عليهما السالم  -عيسى ابن مرمي صاحب هذه احملاولة نقاش وحجاج حول طبيعة املسيح  
  )٢(.  ونظرة اإلسالم له-

 وفودا إىل األباطرة يف مشال اجلزيرة العربية ومشاهلا                   - ـ  حممد بن عبد اهللا       مث أرسل الرسول     
وكان هناك أيضا حوار ونقاش حول نظرة اإلسالم             . مصر وغريمها   ومقوقس   الروم    هرقل  الغريب مثل  

  )٣(. -  عليهما السالم   -عيسى ابن مرمي     واملسلمني للنصرانية، ونبيها         
 -بني أربعة عشر وستني فردا       جنران  يف املدينة النبوية وفد من        - -حممد  وقد قدم على الرسول     

 وبينهم حوار       حممد     فدار بني النيب     احلارث والسيد،   العاقب وأبو  ، ومنهم    -حسب الروايات      
 وكان    جنران،   مث عاد الوفد إىل       . - عليهما السالم       -عيسى ابن مرمي      وحجاج حول طبيعة املسيح          

 رجع بعده بعض أعضاء الوفد  -  حممد  بينهم حوار طويل حول ما دار بينهم وبني الرسول          
                                                 

 وقيل من التابعني حبسب تعريف   - رضي اهللا عنهم أمجعني -النجاشي امسه أصحمة ويعد من الصحابة  ) ١(
اشي وذكر  انظر يف ترمجة النج . - عليه السالم  -الصحايب تويف يف حياة الرسول حممد وصلى عليه الرسول    

:  بريوت-. ٣ ط-. مج ٢٣. سري أعالم النبالء. مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب   : القصة أيضا
 . ٤٤٣ - ١/٤٢٨ -. م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة ، 

وحماولة قريش إثناءه عن ذلك ، وما دار من حجاج حول طبيعة املسيح عيسى         . قصة إيواء النجاشي للمسلمني   ) ٢(
.  قصة طويلة ذكرها أمحد يف املسند وابن هشام يف السرية ، واهليثمي يف اجملمع          - عليهما السالم   -  بن مرمي

 رضي اهللا    - ومنها قوهلا -ورضي اهللا عنها   -وذكرها احلافظ ابن كثري يف البداية من رواية أم سلمة زوج النيب   
نقول فيه الذي جاء به نبينا هو  : قال له جعفرفلما دخلوا عليه قال هلم ما تقولون يف عيسى؟ ف : "...... -عنها 

فضرب النجاشي يده إىل األرض ، فأخذ عودا         . عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء البتول       
وإن خنرمت واهللا ، اذهبوا فأنتم س ي وم      : فتناخرت بطارقته حوله ، فقال  . ماعدا عيسى ما قلت هذا العود   : مث قال

ما أحب أن يل دبري ذهبا وأين آذيت        .  من سبكم غرم ، مث من سبكم غرم   -السيوم اآلمنون   و-بأرضي   
  .٤٣٤ - ١/٤٣٣.  املرجع السابق  -سري أعالم النبالء . الذهيب: انظر........... " رجال منكم

 - هـ١٣٩٦املؤسسة العربية احلديثة ، .: م.  د-. ٣ ط-. هتذيب سرية ابن هشام. عبد السالم هارون) ٣(
 . ٣٧٨ - ٣٧٥ص . م١٩٧٦
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أيب أيوب بالشهادتني، ونزال يف بيت إىل املدينة النبوية، ونطقا كالعاقب والسيد 
 . )٢( باملدينة املنورة  قرب املسجد النبوي )١(األنصاري 

 كان حافال بالعالقات مع النصارى،  - رضي اهللا عنهم -وعصر اخللفاء الراشدين 
وكان يتخلل هذه الفتوح    . نتيجة المتداد الفتح اإلسالمي يف الشام ومصر وما وراءمها 

 فيها مناقشات وحوارات حول موقف اإلسالم من النصرانية   وقفات علمية تكون
 يف بيت عمر بن اخلطاب وأبرز مثال على هذه الوقفات وقفة اخلليفة . والنصارى

  )٣(. املقدس، وموقفه من كنيسة القيامة وجتنبه الصالة فيها  

                                                 
شهد    . أبو أيوب األنصاري اخلزرجي النجاري ، وامسه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة عبد بن عوف بن غنم      ) ١(

وغزا مع يزيد بن معاوية الروم وتويف يف  . العقبة وبدرا وأحدا واخلندق وسائر املشاهد مع رسول اهللا  
انظر ترمجته عند ابن األثري ، علي بن حممد اجلزري ، عز              . رضي اهللا عنه  . القسطنطينية سنة إحدى ومخسني    

 . ٢٦ - ٥/٢٥ -. ت. دار الفكر ، د .: م.  د- مج ٦. أسد الغابة يف معرفة الصحابة. الدين أيب احلسن  
يذكر ابن إسحاق أهنم ستون راكبا منهم أربعة وعشرون رجال من أشرفهم ، ومن هؤالء ثالثة نفر يؤول إليهم                ) ٢(

لعاقب أمري القوم وذو رأيهم وصاحب مشورهتم ، وامسه عبد املسيح ، والسيد مثاهلم وامسه األيهم ،        ا: أمرهم
وكان مشر فا من  . وأبو احلارث بن علقمة أخو بكر بن وائل أسقفهم وحربهم وإمامهم وصاحب مدارسهم 

.  حممد بن عبد الوهاب    انظر خربهم عند حممد بن عبد الوهاب وعبد اهللا بن         . ملوك الروم من أهل النصرانية   
 . ٤٢٩ - ٤٢٢ ص-. ت. مكتبة الرياض احلديثة ، د   :  الرياض-خمتصر سرية الرسول 

مث سار حىت صاحل نصارى بيت املقدس واشترط عليهم        : "... قوله" أيب جعفر بن جرير    " ينقل ابن كثري عن  ) ٣(
.  ليلة اإلسراء- ص -ه رسول اهللا إجالء الروم على ثالث مث دخلها إذ دخل املسجد من الباب الذي دخل من  

داود ، وصلى باملسلمني فيه صالة الغداة           ويقال إنه لب ى حني دخل بيت املقدس فصلى فيه حتية املسجد مبحراب           
من الغد فقرأ يف األوىل بسورة ص ويف الثانية بسورة بين إسرائيل ، مث جاء إىل الصخرة فاستدل  على مكاهنا من             

مث جعل املسجد يف قبلي        . يه كعب أن جيعل املسجد من ورائه فقال ضاهيت اليهود        كعب األحبار وأشار عل 
بيت املقدس وهو العمري اليوم مث نقل التراب من الصخرة يف طرف ردائه وقبائه ، ونقل املسلمون معه يف ذلك           

د ، حىت أن املرأة    ، وسخ ر أهل األردن يف نقل بقيتها ، وقد كانت الروم جعلوا الصخرة مزبلة ألهنا قبلة اليهو   
كانت ترسل خرقة حيضتها من داخل االحلوز لتلقى يف الصخرة ، وذلك مكافأة ملا كانت اليهود عاملت به   
القمامة وهي املكان الذي كانت صلبوا فيه املصلوب فجعلوا يلقون على قربه القمامة فألجل ذلك مسي ذلك               

ابن كثري ، أبو الفداء      : انظر". ناها النصاري هناك    املوضع القمامة وانسحب هذا االسم على الكنيسة اليت ب         
دار الريان للتراث      :  القاهر- مج ٨ -.  دقق أصوله وحققه أمحد أبو ملحم وآخرون   -. البداية والنهاية . احلافظ

 . ٤/٥٧ -.  م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨، 
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نة وكذا احلال يف العصر األ موي مع الزيادة املط ردة يف العالقة من خالل االستعا         
بالنصارى يف بعض مقو مات بناء اجملتمع املسلم الناهض، وخباصة فيما يتعلق بالعلوم   

 . )١(. التطبيقية والبحتة
وتصبح العالقة أكثر وضوحا يف العصر العباسي الذي شهد ازدهارا علميا وثقافيا 
وحضاريا استعان املسلمون يف أجزاء منه بالنصارى وغريهم من أصحاب الثقافات        

يف جمالس العلم، وبيوت الترمجة، وخزائن     ] اإلغريق[ى، وال سيما الفرس واليونان   األخر
  )٢(الكتب، ودواوين الوالة، ويف املؤسسات العلمية والتعليمية األخرى    

ومل يسلم املغول أنفسهم من حركة التنصري هذه، إذ أريد من تنصريهم كسب أمة        
ى التأثري على املسلمني بتفادي خطرهم على    وثنية إىل النصرانية من ناحية، ومن ناحية أخر  

وقد انضم املغول إىل املسلمني بعد    . احلمالت التنصريية، فيما إذا انضم املغول إىل املسلمني  
  )٣(. أن هداهم اهللا إىل اإلسالم، وعاونوا قادة املسلمني يف تصديهم للحمالت التنصريية  

                                                 
من كتاب توفيق سلطان    " عراق احلياة االجتماعية والعقلية واالقتصادية ألهل الذمة يف ال     " انظر الباب اخلامس   ) ١(

 م ، ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣دار العلوم ،   : الرياض).  هـ٢٤٧ - ١٢(تاريخ أهل الذمة يف العراق    . اليوزبكي
 . ٤٤٧ - ٣٦١ ص-

الصراع بني    . من كتاب عبد العظيم رمضان  " أوربا بني العباسيني يف بغداد واألمويني يف األندلس    " فصل : انظر) ٢(
 ١٤٥ص ). م١٩٨٣(دار املعارف ،  :  القاهرة-. ور اإلسالم إىل انتهاء احلروب الصليبية  العرب وأوربا من ظه 

- ١٥٤ . 
 . ٣٠ - ٢١ص. م١٩٩٥ هـ ١٤١٦دار عم ار ،  :  عم ان-. مدخل إىل تاريخ حركة التنصري   . ممدوح حسني ) ٣(
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 احلروب الصليبية 
 اليت   )١(والنصارى بوضوح أكثر إب ان احلروب الصليبية     وتشك ل الصراع بني املسلمني   

ال تعدو كوهنا شكال من أشكال التنصري، ات بعت فيه القوة والغزو العسكري، وكان يدور        
خالل احلمالت الصليبية الثماين نقاش وحوار بني املسلمني والنصارى من علماء الدين    

 ظهور جمموعة من املؤل فات تناقش   اإلسالمي ورجال الدين النصراين، كانت من نتائجه
ـ عيسى ابن مرمي   حقيقة النصرانية وترد على النصارى يف زعمهم حول طبيعة املسيح     

  )٢( رغم ذكر بعثته يف اإلجنيل مبحمد  عليهما السالم ـ وأسباب عدم إمياهنم 

                                                 
نتهت يف شعبان من  م ، وا١٠٩٨هـ ـ مارس من سنة ٤٩١بدأت احلروب الصليبية يف ربيع الثاين من سنة     ) ١(

: ج ـ٢سعيد عبد الفت اح عاشور ، احلركة الصليبية ـ   : انظر. م١٢٩١هـ ـ أغسطس من سنة  ٦٩٠سنة 
 . ٢/١١٢٦م ، ـ ١٩٧٦القاهرة مكتبة األجنلو املصرية  

أبو الفضل املالكي     : تذكر هنا جمموعة من األمثلة على ما كتب عن النصرانية يف التراث اإلسالمي ، ومنها         ) ٢(
هـ ، أبو الوليد  ١٣٢٢القاهرة ـ مطبعة التمدن ،   : املنتخب اجلليل من ختجيل م ن حر ف اإلجنيل   : ملسعودي ا

جواب القاضي الباجي على رسالة راهب من فرنسا إىل املقتدر باهللا صاحب            . سليمان بن خلف القاضي الباجي    
م ، أمحد بن عبداحلليم بن تيمية        ١٩٨٦دار الصحوة ،  : سرقسطة ـ حتقيق حممد عبد اهللا الشرقاوي ـ القاهرة   

وله أيضا  : جامعة حممد بن سعود اإلسالمية: حتقيق حممد رشاد سامل ـ الرياض   : ، درء تعارض العقل والنقل 
مكتبة املدين ومطبعتها ،  : اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ـ حتقيق حممد عبد اهللا الشرقاوي ـ القاهرة      

١٤٠٥ يف الرد على النصارى ـ حتقيق حممد عبد اهللا الشرقاوي ـ القاهرة ـ     املختار. وعمرو بن حبر اجلاحظ 
هـ ١٣٨٢املكتبة السلفية ،  : نشرها يوشع فنكل ـ القاهرة : م ، وله أيضا الرد على النصارى١٩٧٥هـ ـ 

إلدارات   الرئاسة العامة : شفاء الغليل يف الرد على من بدل التوراة واإلجنيل ـ الرياض    : ـ أبو املعايل اجلويين 
امللل والنحل ـ وأبو حممد     . هـ ، والشهرستاين ١٤٠٣البحوث اإلسالمية العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،   

وأبو عبيدة اخلزرجي ،    : ت. دار الندوة اجلديدة ، د : الفصل يف امللل والنحل ـ بريوت  . عبد اهللا بن حزم  
م ، ١٩٧٢مكتبة وهبة   :  حممد شامة ـ القاهرة   مقاطع هامات الصلبان ومراتع روضات أهل اإلميان ـ حتقيق        

وعبد اهللا اجلويين ، شفاء الغليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلجنيل من التبديل ـ دار الشباب للطباعة ،    
هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ـ         . م ، والبن قيم اجلوزية ، حممد بن أيب بكر مشس الدين      ١٩٧٨
 ، وشرحه الشيخ إبراهيم رمضان ، وطبعته دار الفكر     ١٩٣ ـ ص :ت. لعلمية ، ددار الكتب ا : بريوت

النصيحة اإلميانية يف فضيحة امللة النصرانية     . م ، ونصر بن حييي بن عيسى املتطبب   ١٩٩١اللبناين ببريوت سنة  
هللا  وعبد ا. ١٥٩م ـ ص ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦دار الصحوة ، : حتقيق حممد عبد اهللا الشرقاوي ، القاهرة  ـ

حتفة األريب يف الرد على أهل الصليب ـ دراسة وحتقيق عمر وفيق الداعوق ـ   . الترمجان امليورقي ، أبو حممد 
العقائد الوثنية يف     .وحممد طاهر التنري. ٣٢٠م ـ ص١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨دار البشائر اإلسالمية ،  : بريوت
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وكما أن احلروب الصليبية مل تفلح عسكريا فهي مل تفلح عقائديا يف تشكيك       
 برسالتهم، بل زادهتم متس كا بدينهم أد ى يف النهاية إىل خروج الصليبيني من  املسلمني

 ومع هذا فال يغفل تأثري احلمالت )١(أراضي املسلمني دون الفوز مبا قدموا من أجله   
 . الصليبية على اجملتمع املسلم، فقد زاد عدد الكنائس، بالتايل زاد عدد املنصرين  

ل عرضه للرحالة املسلمني، وال سيما عند وقوفه   من خال حممد مؤنس عوض ويذكر 
أن هذا الرحالة قد أدرك البعد التنصريي للحمالت الصليبية،إذ      ابن جبري مع الرحالة املسلم   

أدرك الدور الصلييب اخلطر يف تغيري هوية املنطقة وحتويلها عن اإلسالم، من خالل البعد     
" يبيني فقد حتولت مساجدها التنصريي، فيذكر أنه بعد خضوع عكا لسيطرة الصل 

وصارت كنائس، وصوامعها صارت حمل أحد النواقيس، ويف مثل ذلك التعبري جنده     
يكشف جبالء عن دور الصليبني يف تغيري هوية املنطقة اإلسالمية وحماولة تنصريها من خالل  

 أن    القضاء على الدور اهلام ألماكن العبادة اإلسالمية يف صورة املساجد، بل وصل األمر    
صارت هناك بقعة صغرية يف مسجد عكا اجلامع جيتمع فيه الغرباء من أجل إقامة الصالة،      

بأنه شاهد عيان معاصر على تلك احلقيقة، أال وهي السياسة   ابن جبري وميكن وصف  
التنصريية اليت أراد الصليبيون تنفيذها يف منطقة الشرق األدىن من أجل توسيع رقعة عامل  

 . )٢( اإلسالم واملسلمني  املسيحية على حساب
                                                                                                                                            

دار الصحوة    : هللا الشرقاوي ، القاهرة   ، وحققه أيضا حممد عبد ا  ١٥٦الديانة النصرانية ـ مرجع سابق ـ ص      
الرد اجلميل إلالهية عيسى بصريح اإلجنيل ـ تقدمي وحتقيق   : وأبو حامد الغزايل. م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠

 . ١٨٤ـ ص ١٩٨٦هـ ١٤٠٦دار اهلداية ،   :  ـ القاهرة ٢وتعليق حممد عبد اهللا الشرقاوي ـ ط    
بية تكون قد انتهت صفحة صاخبة من الصراع بني العرب      وبانتهاء احلروب الصلي"يقول عبد العظيم رمضان ، ) ١(

وأوربا ، لتبدأ صفحة أخرى ، ذلك أن الفكرة الصليبية نفسها مل تنته وسوف حتملها جزيرة قربص يف القرن              
فاسكو دا  (الرابع عشر ، مث حيملها قادة الكشف اجلغرايف ووكالء الربجوازية التجارية من أمثال ألبوكريك و   

وتستمر على طول العصور احلديثة حىت ترث الفكرة الصهيونية الفكرة         ) دياز(و ) أمليدا(و ) الكرب(و ) جاما
الصراع بني   : عبد العظيم رمضان: انظر" الصليبية ، وحيل الصهيونيون األوربيون حمل الصليبيني األوربيني  

 . ٥٢٩ العرب وأوربا من ظهور اإلسالم إىل انتهاء احلروب الصليبية ـ مرجع سابق ـ ص     
اجلغرافيون والرحالة املسلمون يف بالد الشام زمن احلروب الصليبية ـ القاهرة ـ عني           : حممد مؤنس عوض) ٢(

 . ٢٨٩ـ ٢٨٨م ـ ص ١٩٩٥للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،    



 التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته     

 ١٨

 مث يعق ب على ذلك   االعتبار،يف كتابه أسامة بن منقذ كما يورد بعض األخبار عن 
وجتدر اإلشارة أن إيراد ذلك الرحالة ملثل تلك األحداث يدل على أنه أدرك          : بقوله

خطورة البعد التنصريي كأحد أهداف املشروع الصلييب الذي رغب يف حتويل مسلمي    
دىن إىل مسيحيني يدينون بالوالء لكنيسة روما وفق املذهب الكاثوليكي، مع   الشرق األ

مالحظة أن الرحالة املسلمني الذين زاروا بالد الشام يف ذلك العصر، حرصوا على إيراد              
بعض الروايات اهلامة عن ذلك اجلانب التنصريي، وال مراء يف أن رواية أسامة بن منقذ هلا          

  )١( "درة ما ورد يف هذا الشأن، يف املصادر التارخيية العربية املعاصرة                     شأهنا يف ذلك اجملال مع ن    
املستشرق املنص ر اإلسباين مهمة العودة إىل التنصري بعد أن          )٢(رميوند لول مث تزعم 

فشلت احلروب الصليبية يف مهمتها، تعلم اللغة العربية، وجال يف البالد اإلسالمية وناقش       
  )٣(  كثريةالعلماء املسلمني يف بالد

 فترة االحتالل 
يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر اهلجريني     ) االستعمار(مث تأيت مرحلة االحتالل    

وما سبقهما من إرهاصات لالحتالل وتعد  هذه املرحلة     ) التاسع عشر والعشرين امليالديني (
لطرفني املسلم امتداد ا للحروب الصليبية، مع نقص يف الكفاءة وانعدام يف التوازن بني ا

                                                 
 -. جع السابق   املر-. اجلغرافيون والرحالة املسلمون يف بالد الشام زمن احلروب الصليبية     . حممد مؤنس عوض) ١(

 . ٢٥٤ - ٢٥٣ص 
أخطر   "مارس التنصري يف مشال إفريقيا ، يعد     . راهب فرنسيسكاين   ) م١٣١٥هـ ـ ١٢٣٥ (رميوند لول  ) ٢(

وخططه اليت   "  اعتربه أستاذه وقدوته  زومير حىت أن املنص ر    " املنصرين وأشهرهم على اإلطالق على مر  التاريخ        
تور الذي سار عليه املنصرون بعد كالتعليم والتدريس والتدريب            وضعها للتنصري تعد  هي النموذج والدس   

الراهب الفرنسيسكاين     . "علي بن حممد عودة الغامدي   : انظر: والتطبيب وأعمال اإلغاثة ، وله مؤلفات بالعربية 
 ـ  )م١٩٩٨مارس  (٦ ع١ ـ جملة املؤرخ العريب مج "رميوند لول وحماوالته نشر النصرانية يف مشال إفريقية    

 . ١٦٨ ـ ١٣٣ص 
الغارة على العامل اإلسالمي ـ خلصها ونقلها إىل العربية حمب الدين اخلطيب ومساعد اليايف ـ          : شلتليه. ل. أ) ٣(

 . ١٣ـ١٢ت ـ ص. د " مكتبة أسامة بن زيد  : بريوت
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والنصراين، ويشكل االحتالل كذلك شكال من أشكال التنصري بل يعد  التنصري ممهدا     
 . )١(لالحتالل أوال، مث يعد  االحتالل مسهال حلمالت التنصري بعدئذ     

ويف هذه األثناء بدأ التنصري يأخذ طابع التنظيم من خالل وجود جمموعة من     
ة، تنظمها وتدعمها اهليئات الدينية على اختالف   التنصريي)٢(املؤسسات واإلرساليات  

طوائفها واحلكومات الغربية خباصة، وظهرت للتنصري مؤسسات داخل املؤسسة الكربى،    
  )٣(كاملعاهد واجلامعات واملنظمات واملراكز املنتشرة يف كثري من األماكن  

انا أخرى،   وقد أدى هذا كله إىل اخلروج بتصور عن التنصري أمشل أحيانا، وأدق أحي        
 . من جمرد دعوة غري النصارى إىل الدخول يف النصرانية 

 التنصري بني املسلمني 
وينظر اآلن إىل مفهوم التنصري احلديث حبسب البيئة املستهدفة من احلمالت التنصريية،      
ففي البيئة اإلسالمية أثبتت اجلهود عدم جدوى إخراج املسلمني من إسالمهم، وإدخاهلم       

                                                 
  بدؤها مع مطلع اإلسالم واستمرارها حىت اآلن؛ عرض للهجمات الصليبية           : احلروب الصليبية  : أمحد شليب) ١(

 ص-]. م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦[ مكتبة النهضة املصرية : الغربية على العامل اإلسالمي عرب العصور ـ القاهرة 
١٥٣ - ١٤٣ . 

وتضم اإلرسالية عدة مراكز تنتشر يف املدن والقرى ويطلق عليها املركز              : اإلرسالية مجاعة من املنصرين   ) ٢(
 من التنصري وتسعى إىل إقامة الكنائس احمللية          التنصريي أو مركز التنصري باستخدام مصطلح التبشري بدال      

التبشري النصراين يف جنوب   . إبراهيم عكاشة علي : اليت تؤول رعايتها للسكان األصليني ، وانظر   " الوطنية"
ومن أبرز اإلرساليات املشهورة       . ٢٥ - ٢٤م ـ ص ١٩٨٢: دار العلوم :  ـ القاهرة  "وادي النيل  "السودان  

اإلرسالية العربية األمريكية اليت يعد من مهندسيها واملخططني هلا واملنفذين كذلك             يف منطقة اخلليج العريب    
التبشري     : عبد امللك التميمي  : انظر يف احلديث عن هذه اإلرسالية   : وستأيت ترمجته: زومير ) صموئيل  (السموأل 

م ـ ص  ١٩٨٢ة ، شركة كاظم : دراسة يف التاريخ االجتماعي والسياسي ـ الكويت      : يف منطقة اخلليج العريب   
٧٨ - ٤٣ . 

املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة ـ           : التنصري من : يف" أشهر املراكز واملعاهد التنصريية   : " انظر) ٣(
 . ١٦٤م ـ ص ١٩٨٩هـ ١٤٠٩الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،    : ـ الرياض٢ط
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 فصيغ املفهوم يف اجملتمع املسلم مبا يكون الوصول إليه من حماولة إخراج          )١(يف النصرانية 
  )٢(. املسلمني من دينهم، وليس بالضرورة إدخاهلم يف النصرانية 

وعندما تبني صعوبة إخراج املسلمني من دينهم عمد املنصرون إىل اتباع أساليب       
ع سلطان الدين من النفوس،  املستشرقني يف بذر الشكوك يف اإلسالم لدى املسلمني، ونز 

 فاعتمد املنصرون أساليب بعض )٤(  يف كتابه وجهة اإلسالم، )٣(هاملتون جب كما يشري 
                                                 

لقد أديتم الرسالة اليت أنيطت بكم أحسن األداء   "... : وينقل عن السموأل صموئيل رومير يف هذا الصدد قوله    ) ١(
، ووفقتم هلا أمسى التوفيق وإن كان خييل إىل أنه مع إمتامكم العمل على أكمل وجه ، مل يفطن بعضكم إىل     
الغاية األساسية منه ، إين أقركم على أن الذين أدخلوا من املسلمني يف حظرية املسيحية مل يكونوا مسلمني               

قد كانوا ، كما قلتم ، أحد ثالثة؛ إما صغري مل يكن له من أهله من يعر فه ما هو اإلسالم ، وإما    حقيقني ، ل
رجل مستخف  باألديان ال يبغي غري احلصول على قوته ، وقد اشتد به الفقر ، وعزت عليه لقمة العيش ، وإما                

 ندبتكم دول املسيحية للقيام هبا يف    ولكن مهمة التبشري اليت. من الغايات الشخصية  آخر يبغي الوصول إىل غاية 
وإمنا مهمتكم أن  . البالد احملمدية ليست هي إدخال املسلمني يف املسيحية ، فإن يف هذا هداية هلم وتكرميا   

خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقا ال صلة له باهللا ، وبالتايل ال صلة تربطه باألخالق اليت تعتمد عليها        
وهذا ما  . لذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح االستعماري يف املمالك اإلسالمية      و. األمم يف حياهتا

..... " وهذا ما أهنئكم وهتنئكم دول املسيحية واملسيحيون مجيعا      . قمتم به خالل األعوام املائة السالفة خري قيام   
 ص -. م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨املكتب اإلسالمي ،  :  بريوت- ٢ ـ ط.جذور البالء  . عبد اهللا التل  : انظر
٢٧٥ . 

إنه جيب مضاعفة اجلهود التبشريية احلالية ، على أن اخلطة التبشريية اليت وضعت        : " ينقل عن البابا شنودة قوله ) ٢(
بنيت على أساس أن اهلدف الذي اتفق عليه التبشري يف املرحلة القادمة هو التركيز إىل التبشري بني الفئات                 

 بني األفراد ، وذلك لزحزحة أكرب عدد من املسلمني عن دينهم ، أو التمسك به ،    واجلماعات أكثر من التبشري 
ويكون التركيز يف بعض احلاالت على زعزعة الدين يف      . على أن ال يكون من الضروري دخوهلم يف املسيحية   

املخطط      وإذا جنحنا يف تنفيذ هذا     . نفوس املسلمني ، وتشكيك اجلموع الغفرية يف كتاهبم ، ويف صدق حممد        
وحىت هذه احلالة إن مل تكن     . التبشريي يف املرحلة القادمة فإننا نكون قد جنحنا يف إزاحة هذه الفئات عن طريقنا       

ما جيب أن يعرفه املسلم من حقائق عن النصرانية          . إبراهيم السليمان اجلبهان    : انظر ". لنا فلن تكون علينا  
 . ٢٧ص.  هـ١٤٠٤لمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،   الرئاسة العامة للبحوث الع : الرياض _ . والتبشري

، اهتم باألدب العريب ، وتتلمذ على كينيدي ، وخلف        ) م١٩٧١ - ١٨٩٥(هاملتون جب مستشرق بريطاين     ) ٣(
. جنيب العقيقي : انظر. وله إسهامات عدة حول اإلسالم والعربية والرحالت   . مرجليوث يف أكسفورد  

 . ١٣١ - ٢/١٢٩ -م ١٩٨١دار املعارف ،   : القاهرة -. ٤ ط -.  مج٣ -. املستشرقون 
وقد كلف جمموعة من       . ذكر جنيب العقيقي أن من كتبه االجتاهات احلديثة يف اإلسالم وهو خري كتبه     ) ٤(

 -.  مرجع سابق-. املستشرقون. جنيب العقيقي: انظر. املستشرقني بالكتابة فيه ، واكتفى منه باملقدمة واخلامتة  
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وهذا ما أعلنه    . املستشرقني يف حتقيق هدف تنصريي أدق من املفهوم العام التقليدي للتنصري 
جببل الزيتون   ومنها املؤمتر التنصريي الذي عقد . أيضا بعض املنصرين يف أكثر من مناسبة

 وحضرته أربعون دولة من   )١(م، ١٩٢٧ - هـ ١٣٤٦يف فلسطني احملتلة سنة القدس يف 
أتظنون أن غرض     : " الدول الغربية الصليبية، حيث قام أحد أقطاب هذا املؤمتر قائال    

التنصري وسياسته إزاء اإلسالم هو إخراج املسلمني من دينهم ليكونوا نصارى؟ إن كنتم    
لقد برهن التاريخ من أبعد أزمنته على أن املسلم    .  جهلتم التنصري ومراميهتظنون هذا فقد

ال ميكن أن يكون نصرانيا مطلقا، والتجارب دلتنا ودلت رجال السياسة النصرانية على       
استحالة ذلك، ولكن الغاية اليت نرمي إليها هي إخراج املسلم من اإلسالم فقط، ليكون        

ن له عقيدة يدين هبا ويسترشد هبديها، وعندها يكون    مضطربا يف دينه، وعندها ال تكو
املسلم ليس له من اإلسالم إال اسم أمحد أو مصطفى، أما اهلداية فينبغي البحث عنها يف 

  )٢(". مكان آخر 
يف الكنيسة املرقصية يف االسكندرية يف شهر      شنودة ويف اخلطاب السري ألقاه البابا  

جيب مضاعفة اجلهود   " م ذكر فيه أنه ١٩٧٣ مارس من سنة - هـ ١٣٩٣صفر من سنة 
التبشرية اليت وضعت وبنت على أساس هدف اتفق عليه للمرحلة القادمة وهو زحزحة       
أكرب قدر من املسلمني عن دينهم والتمسك به، على أال يكون من الضروري اعتناقهم     

                                                                                                                                            
 modren trends . الرمحن بدوي أن له كتابا بالعنوان نفسه؛ االجتاهات احلديثة يف اإلسالم        وذكر عبد. ٢/١٣٠

in islam م١٩٩٣دار العلم للماليني ،     :  بريوت-. ٣ ط-. موسوعة املستشرقني . عبد الرمحن بدوي  : انظر .- 
 . ١٧٥ - ١٧٤ص 

آلن ، بل كانت حمتلة من نصاري اإلجنليز ، إذ         مل تكن فلسطني يف ذلك التاريخ حمتلة من اليهود كما هي علية ا          ) ١(
ولن ترضى عنك اليهود وال        : يقول اهللا تعاىل  . وملة الكفر عندنا واحدة   . كانت حتت االنتداب الربيطاين 

 . يف القرآن الكرمي هنا جاء بامللة مفردة   فالتعبري.  من سورة البقرة١٢٠النصارى حىت تتبع ملتهم من اآلية     
جامعة اإلمام حممد بن سعود     :  الرياض-. مالمح عن النشاط التنصريي يف الوطن العريب     . عليإبراهيم عكاشة  ) ٢(

 . ٣٨ص. م١٩٨٧ - هـ ٧. ١٤اإلسالمية ، 
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م يف املسيحية، فإن اهلدف هو زعزعة الدين يف نفوسهم، وتشكيك اجلموع الغفري منه     
  )١( ."حممد كتاهبم وصدق 

وبقيت الدعوة إىل إدخال غري النصارى يف النصرانية جزءا من املفهوم العام للتنصري،     
ومل تعد هي املفهوم الطاغي على هذه احلركة، ملا فيها من الضيق يف االستجابة، رغم     

 . عاموجود اإلمكانيات املادية والبشرية العاملة يف جمال التنصري يف مفهومه ال 
 محاية النصارى 

كما أن من مفهومات التنصري داخل اجملتمع النصراين اإلبقاء على النصارى داخل       
 تتنافس فيما كاثوليكية وبروتستانتية وأرثودوكسية،دينهم، وظهور دعوات طائفية من  

ويركز هذا املفهوم على محاية  . بينها لكسب أكرب عدد ممكن من النصارى أتباعا هلا
 . ن التيارات األخرى اجلديدة من أن تكون ذات تأثري على النصرانية  النصارى م

وال يبدو أن التركيز على احلماية واضح فيما يتعلق بالتيارات القدمية كاليهودية  
واهلندية والفارسية وغريها، وذلك لوجود شيء من   ] اإلغراقية[والفلسفات اليونانية 

يف بولس  أو  شاؤول  مية منذ القدم، بدءا حبركة    التزاوج بني النصرانية وهذه الثقافات القد 
، الذي عمل على تسخري النصرانية   )م٦٧ت (النصف الثاين من القرن امليالدي األول 

خلدمة األفكار اليهودية على املدى البعيد، األمر الذي حتقق منذ زمن، واتضح متاما بعد       
إىل املنظمة      العاملي للكنائس اجمللس  وقد انضم  . قيام وطن قومي لليهود يف فلسطني احملتلة  

  )٢(. م١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧الصهيونية العاملية علن ا عام 
 التعميد 

ومن مفهومات التنصري القدمية زمني ا وال تزال تستخدم، مصطلح التعميد أو التغطيس،  
. وذلك حينما يغط س أو يعم د الطفل صغريا يف ماء قد صلى عليه القسيس فأصبح مباركا

                                                 
 . ١٨ص.  مرجع سابق-. العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية  . حممد طاهر التنري ) ١(
املؤسسة العربية للدراسات      :  بريوت-. ٢ط. ١٩٨٢ - ١٨٨٢املنظمة الصهيونية العاملية      . أسعد عبد الرمحن   ) ٢(

 . ٢٠٢ص. م١٩٩٠والنشر ، 
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 أن هذه الشعرية ضرورية يف عد  املرء نصرانيا، حىت ليعم د أولئك الذين    وعند النصارى
يتنص رون يف سن متقدمة بتغطيسهم بأي ماء يدعو فيه رجل الدين بدعوات يتم بعدها    

وهذا املفهوم األخري يعد  طقسا من طقوس النصرانية ال  . إعالن دخول املعم د يف النصرانية   
وهو جزء من العقيدة النصرانية اليت ال تدخل يف    . قدم ذكرهاعالقة له بتلك املفهومات املت

وإمنا ورد ذكرها هنا رغبة يف تتبع ما اصط ل ح عليه على أنه من  . نطاق هذه الوقفات
  )١(. التنصري

 التنصري احمللي 
قيام جمموعة من املنصرين باحتالل منطقة معينة  " ومن مفهومات التنصري احلديثة 

تؤول رعايتها تدرجييا لألهايل   ) وطنية(وإنشاء كنيسة  ) سك اهنا(هلها والعمل على تنصري أ
ويتبىن السكان بدورهم مهمات التنصري يف املناطق اليت    . دون مساعدات من الكنائس األم 

 مما يكون أدعى للقبول عندما يتوىل التنصري أولئك الذين   )٢(" مل يصل إليها التنصري 
وهو هبذا املفهوم   . لتخاطب مع األهايل، فهم من أبنائهمجييدون اجتماعيا ولغويا وبيئيا ا

أضحى علما قائما بذاته تفرع من علوم الالهوت، وله حساب يف جمال الدراسات      
  )٣(واألحباث 

 التبشري 
 .التنصرييف كثري من الكتابات العربية، وهو مرادف ملصطلح   التبشري ويتردد مصطلح 

 التنصري، وله عند النصارى تعريفات خمتلفة حبسب  والتبشري هو التعبري النصراين حلمالت
فهو تارة إرسال مبعوثني ليبلغوا رسالة اإلجنيل لغري . العصور اليت مرت هبا النصرانية

                                                 
حتفة األريب     . عبد اهللا الترمجان امليورقي ، أبو حممد    : يف مسألة التعميد أو التغطيس أو التنصري هبذا املفهوم انظر      ) ١(

اضرات يف    حم. حممد أبو زهرة  : وانظر أيضا . ١٣٩ - ١٣٤ ص- مرجع سابق   -. يف الرد على أهل الصليب    
العقائد الوثنية يف الديانة   . حممد طاهر التنري: وانظر كذلك. ١٤٠ - ١٣٩ ص- مرجع سابق ، -النصرانية  
 . ١١٨ - ١١٥ ص- مرجع سابق  -النصرانية  

 . ٢٥ - ٢٤ ص- مرجع سابق  -". وادي النيل   " التبشري النصراين يف جنوب السودان    . إبراهيم عكاشة علي ) ٢(
جامعة اإلمام حممد بن  (جملة كلية العلوم االجتماعية ". مناهجه وتطبيقاته : علم التبشري. " عليإبراهيم عكاشة ) ٣(

 . ١٥٠ ـ ١٢٥ ـ ص )م١٩٨١ هـ ـ ١٤٠١ (-. ٥ ع-) سعود اإلسالمية
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املؤمنني هبا، أو حماولة إيصال تعاليم العهد اجلديد لغري املؤمنني هبا، أو إيصال األخبار  
 املسيح رب ا خمل صا، وأن يعبدوه من خالل    ليقبلوا يسوع" السارة إىل األفراد واجلماعات 

عضوية الكنيسة، ويف حالة عدم إمكان ذلك السعي إىل تقريب املعنيني من األفراد          
واجلماعات من احلياة النصرانية مبا يف ذلك صرفهم عن دياناهتم بشىت الوسائل واألساليب  

)١(  
 عن هذه    ومل يتخل املسلمون   . وهو عند املسلمني تنصري وأصحابه نصارى  

 -املصطلحات منذ أن نزل القرآن الكرمي ومساهم النصارى، وكذا مساهم خامت األنبياء    
 حىت جاء العصر احلديث، فدامهت األمة غزوات استعمارية    -عليه الصالة والسالم    

  )٢(. وفكرية، أ شيعت مصطلحتها بني املسلمني
 فيجعل املسيحية هي الدين املنسوب إىل               -ية    النصرانية واملسيح      -على أن هناك من يفر ق بني اإلطالقني            

اليت ختتلف يف جوهرها عن النصرانية اليت يتحدث عنها القرآن الكرمي، فليس نصارى اليوم،                              بولس  أو   شاؤول   
أو    شاؤول     قبل تدخل   - عليهما السالم      -عيسى ابن مرمي      أو مسيحي و اليوم هم نصارى األمس من أتباع            

ويف هذا يقول      . تطويعها للوثنية وتقريبها إىل اليهودية أكثر من قرهبا الشرعي هلا                    يف تعاليم النصرانية، و       بولس 
عيسى    جيب التفريق بني النصرانية واملسيحية، فالنصرانية هي الدين السماوي الذي أوحي إىل                       " :عمر فر وخ    

أما    .  نيب-الم   عليه الس  -عيسى ابن مرمي      وهو دين قائم على التوحيد، وعلى أن املسيح             - عليه السالم     -
" واليت بنيت على التثليث اهلندي، مث نسبت إىل              ) م ٦٧ت (بولس   املسيحية فهي جمموع التعاليم اليت وضعها              

وعلى أي حال فهذه وجهة نظر ال تتفق مع إطالق القرآن الكرمي على أتباع                       . )٣(" الذي ج ع ل إهلا     " املسيح   
 . هذا الدين بأهنم نصارى    

                                                 
 . ٤٧ص _ .  ـ مرجع سابق .النصرانية والتنصري أم املسيحية والتبشري    . حممد عثمان صاحل ) ١(
 . ٥٤ ص -املرجع السابق    . صرانية والتنصري أم املسيحية والتبشري    الن. حممد عثمان صاحل ) ٢(
 تأليف خنبة من   -. املستشرقون واإلسالم : يف". االستشراق يف نطاق العلم ويف نطاق السياسة    . " عمر فروخ) ٣(

 ، والنص من اهلامش يف ١٤٣ - ١٢٥ ص -. م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥دار املعرفة ، :  جدة-العلماء املسلمني   
 . ١٢٥ص 
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بال للتطوير حبسب ما تقتضيه احلال، وحبسب البيئة اليت           ويظل مفهوم التنصري قا   
يعمل هبا، وحبسب التوجهات العقدية والسياسية اليت تسي ر املنصرين، وتسعى هبم إىل            
حتقيق أهداف استراتيجية داخل اجملتمعات اليت يغلب عليها النصارى، واجملتمعات            

 . األخرى اليت يغلب عليها غري النصارى  
 الفصل الثاين 

 هداف التنصري واملنصرين أ
 متهيد 

من خالل عرض جمموعة من املفهومات املتغي رة للتنصري ميكن اخلروج مبجموعة من     
وتتراوح . األهداف اليت يسعى املنصورون إىل حتقيقها بوسائل شت ى سيأيت احلديث عنها 
 املدى غري  األهداف فيما يتعلق بالوصول إليها زمانا إىل أهداف قريبة املدى وأخرى بعيدة 

ويظهر أن من أهم األهداف اليت يسعى املنصرون إىل وحتقيقها،   . ملموسة النتائج بوضوح
 : يف مواجهة اإلسالم خاصة، ويف نشر التنصري بعامة هي كاآليت   

 أهم األهداف 
 احليلولة دون دخول النصارى يف اإلسالم، وهذا اهلدف موجه اجلهود يف       - ١

ويعب ر عنه بعض املنصرين حبماية النصارى من  . لنصارىاجملتمعات اليت يغلب عليها ا
 . اإلسالم
 يف اإلسالم والوقوف أمام     - غري النصرانية   - احليلولة دون دخول األمم األخرى       - ٢

 . انتشار اإلسالم بإحالل النصرانية مكانه، أو باإلبقاء على العقائد احمللية املتوارثة 
وهذا    . راج جزء من املسلمني من اإلسالم   إخراج املسلمني من اإلسالم، أو إخ    - ٣

من األهداف طويلة املدى، ألن النتائج فيه ال تتناسب مع اجلهود املبذولة له من أموال          
ذلك ألنه يسعى إىل هدم اإلسالم يف قلوب املسلمني، وقطع       . وإمكانات بشرية ومادية 
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اليت ال تقوم إال على    ال تعرف عوامل احلياة القوية   " صلتهم باهللا تعاىل، وجعلهم مسخ ا 
  )١(". العقيدة القومية واألخالق الفاضلة   

 بذر االضطراب والشك يف املثل واملبادئ اإلسالمية، ملن أصروا على التمسك   - ٤
وقد تكرر هذا اهلدف يف حماوالت     . باإلسالم، ومل ي ج د  فيهم اهلدف الثالث سالف الذكر   

  جتربة التنصري يف البالد ضالذي خا  )٢( ،زومير) صاموئيل(السموءل املنصر املعروف  
رسالة   )٣(وقد أرسل إىل لو شاتليه  . العربية بعامة وركز على منطقة اخلليج العربية خباصة

إن لنتيجية إرساليات التبشري يف البالد    : "  م قال فيها١٩١١ ٨ ٢ - هـ ١٣٢٩ ٨ ٧يف 
واألمر الذي  . ليل وتركيبمزية تشييد ومزية هدم، أو باحلري مزييت حت: اإلسالمية مزيتني

 الذي أخذ يدخل على عقائد اإلسالم  -ال مرية فيه هو أن حظ املبشرين من التغيري  
 هو أكثر بكثري من  -ومبادئه اخللقية يف البالد العثمانية والقطر املصري وجهات أخرى      

 عدد  حظ احلضارة الغربية منه، وال ينبغي لنا أن نعتمد على إحصائيات التعميد يف معرفة
الذين تنصروا رمسيا من املسلمني، ألننا هنا واقفون على جمرى األمور ومتحققون من   
وجود مئات من الناس انتزعوا الدين اإلسالمي من قلوهبم واعتنقوا النصرانية من طرف   

  )٤(". خفي 

                                                 
. م١٩٨١ - هـ  ١٤٠١مكتبة وهبة ،  :  القاهرة-. حقيقة التبشري بني املاضي واحلاضر    . أمحد عبد الوهاب  ) ١(

 . ١٦٢ص
 ، وتويف سنة ١٨٦٧السموءل أو صاموئيل شاتليهلو زومير من أقطاب التنصري يف البالد العربية ولد سنة   ) ٢(

ير جملة العامل اإلسالمي اليت أنشأها مع ماكدونالد        م ويعد رئيس املستشرقني يف الشرق األوسط توىل حتر   ١٩٥٢
 ٣/١٣٨ - مرجع سابق   -جنيب العقيقي املستشرقون     : انظر. ، وله أثار يف العالقات بني اإلسالم والنصرانية    
 . حيث عده العقيقي من املستشرقني األمريكيني   

ملنصرين املستشرقني الفرنسيني يف هذا القرن      لو شاتليه أستاذ املسائل االجتماعية اإلسالمية يف فرنسا وأحد ا. أ) ٣(
 مرجع   -. الغارة على العامل اإلسالمي   : انظر ترمجته يف   . رأس حترير جملة العامل اإلسالمي الفرنسية    . امليالدي
 . ٥ ص -. سابق

 . ٨ص . مرجع سابق. الغارة على العامل اإلسالمي . شاتليه. ل. أ) ٤(
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وال شك أن إرساليات التبشري من  : " بقولهزومير على رسالة  شاتليه ويعقب
وليكية تعجز عن أن تزحزح العقيدة اإلسالمية من نفوس منتحليها، وال  بروتستانتية وكاث

يتم هلا ذلك إال ببث األفكار اليت تتسرب مع اللغات األوروبية، فبنشرها اللغات اإلجنليزية   
واألملانية واهلولندية والفرنسية يتحكك اإلسالم بصحف أوروبا وتتمهد السبل لتقدم     

لتبشري لبانتها من هدم الفكرة الدينية اإلسالمية اليت     إسالمي مادي، وتقضي إرساليات ا
  )١(حتفظ كياهنا وقوهتا إال بعزلتها وانفرادها 

 اإلحياء بأن املبادئ واملثل والتعاليم النصرانية أفضل من أي مثل ومبادئ أخرى،    - ٥
 . لتحل هذه املثل واملبادئ النصرانية حمل املبادئ واملثل اإلسالمية

ن تقدم الغربيني الذي وصلوا إليه إمنا جاء بفضل متسكهم بالنصرانية،    اإلحياء بأ- ٦
بينما ي عزى تأخر العامل اإلسالمي إىل متسكهم باإلسالم، وهذا منطق املنصرين املتمسكني    
بنصرانيتهم، أما العلمانيون فإهنم يقررون أن سر تقدم الغرب إمنا جاء لتخليهم عن    

  )٢(ود إىل إصرارهم على التمسك بدينهم  النصرانية، وأن ختلف املسلمني يع  
 تعميق فكرة سيطرة الرجل الغريب األبيض على بقية األجناس البشرية األخرى،   - ٧

وترسيخ مفهوم الفوقية والدونية، تعضيدا لالحتالل بأنواعه والتبعية السياسية من الشعوب  
 اإلسالمي لسيطرة   واحلكومات اإلسالمية للرجل األبيض، ومن ث م  يستمر إخضاع العامل   

  )٣(االحتالل، ويستمر التحكم يف مقدراته وإمكاناته 
 ترسيخ فكرة قيام دولة ووطن قومي لليهود يف أي مكان أوال، مث يف فلسطني      - ٨

العهد اجلديد بعد حتريفه بأيد  يهودية يتضمن [احملتلة بعدئذ، أخذ ا يف احلسبان أن اإلجنيل  

                                                 
 . ٩م ـ املرجع السابق ـ ص  الغارة على اإلسال . شاتليه: ل. أ) ١(
وهنا التقاء واختالف ، حيث يلتقي املنصرون والعلمانيون على احلكم بتأخر املسلمني لتمسكهم باإلسالم ،              ) ٢(

 . وخيتلفون يف سر تقدم الغرب 
 . ١٦٢أمحد عبد الوهاب ، حقيقة التبشري بني املاضي واحلاضر ـ مرجع سابق ـ ص        ) ٣(
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 ومن ناحية  )١(. أهنا أضحت واجبا مقدسا على النصارى تعاليم تدعو إىل هذه الفكرة، و  
أخرى التخلص من اجلنس اليهودي من أوروبا مث أمريكا الشمالية، وجتميعهم يف مكان  
واحد، وهذا هدف فرعي لذلك اهلدف العقدي، ومل يتم هذا رغم استمرار جتمع اليهود          

 . يف فلسطني احملتلة
تمع املسلم يف سلوكياته وممارساته، بأنواعها   التغريب، وذلك بالسعي إىل نقل اجمل- ٩

السياسي واالقتصادي واالجتماعي واألسري والعقدي، من أصالتها اإلسالمية، إىل تبين   
ويف هذا يقول . األمناط الغربية يف احلياة، وهي املستمدة من خلفية دينية نصرانية أو يهودية    

لعامل كان ملدة طويلة جدا ـ ومل   إن تغريب ا  " :تغريب العامل يف كتابه سريج التوش،
إن تكريس الغرب نفسه للتبشري باملسيحية    : يكف كليا عن أن يكون ـ عملية تنصري

يتضح متاما، قبل احلروب الصليبية األوىل، يف انطالقات التنصري قسرا، وإن مقاومة شارل   
يد القديس   مارتل يف بواتييه، وأكثر من ذلك حتويل السكسون إىل املسيحية بوحشية، على       

أال يشكل ذلك احلرب الصليبية األوىل، وأقصد القول بأنه     ): م٧٥٤ـ ٦٨٠(بونيفاس 
وهكذا، جند أن ظاهرة املبشرين باملسيحية       . شهادة لتأكيد ذاتية الغرب كقعيدة وكقوة؟ 

هي بالتأكيد حقيقة ثابتة للغرب، باقية يف ضمريه بكل حمتواها الديين، جيدها اإلنسان دائما 
ل حتت أكثر األشكال تنوعا، واليوم أيضا، فإن أغلب مشروعات التنمية األساسية    يف العم

  )٢( ".يف العامل الثالث تعمل بطريق مباشر أو غري مباشر حتت شارة الصليب
 واهلدف الذي يذكر هنا متأخرا قصدا هو إدخال النصرانية أو إعادهتا إىل عدد        - ١٠

ص ة يف إفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية، ويف هذا كبري من البالد اإلسالمية وغريها، وخبا

                                                 
م ـ   ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣مكتبة الرسالة ،  : ألخطبوط الصهيوين رأي العني ـ عم ان     حممد علي أبو محدة ، ا   ) ١(

 . ١٠٨ - ١٠١ص 
انظر    . م ونقل عنه أمحد عبد الوه اب بعض املقتطفات ١٩٨٩نشر كتاب سريج التوش تغريب العامل يف باريس ) ٢(

م ـ ١٩٩٠هـ١٤١١ة ، مكتبة التراث اإلسالمي   : التغريب طوفان من الغرب ـ القاهرة   : أمحد عبد الوه اب  
 . ١٣ص
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لن تتوقف جهودنا وسعينا يف   " أحد املنص رين من أمريكا الشمالية  روبرت ماكس يقول 
  )١( ."تنصري املسلمني حىت يرتفع الصليب يف مساء مكة ويقام ق د اس األحد يف املدينة  

من جتارب املنصرين يف اجملتمعات ويأيت هذا اهلدف متأخرا يف الترتيب؛ ألنه قد تبني 
اإلسالمية خباصة، واليت وصل إليها اإلسالم بعامة، أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا         
اهلدف هو إدخال اآلخرين يف النصرانية، بقدر ما هو حماولة لضمان استمرار سيطرة  

 . النصرانية على األمم األخرى
ثل جممل ما يسعى املنصرون بعامة   وميكن القول بأن هذه األهداف املذكورة أعاله مت

 . إىل حتقيقه يف محالهتم التنصريية
 األهداف الفرعية 

وتظل هناك أهداف فرعية قد ت شتق من جممل هذه االهداف املذكورة، ويسعى بعض   
املنصرين إىل التركيز عليها دون غريها، حبسب ما تقتضيه البيئة اليت يعملون هبا، كما ميكن  

فهوم أيضا أن هذه األهداف مجيعها وتفريعاهتا ليست بالضرورة جمتمعة     القول من هذا امل
هي جمال اهتمام مجيع املنصرين، وال ي ظن أن كل م ن ص ر ميكن أن يعمل على حتقيقها كلها   

. أو معظمها، بل قد يبدو عن بعض املنصرين عدم محاسهم لبعض األهداف املذكورة هنا    
 سبيل حتقيقها، وذلك ألنه غري مؤهل لتحقيق كل ما  ورمبا يرفض البعض منهم أن ي زج  يف

يريد التنصري من ناحية، بسبب عدم ختصصه يف مجيع فروع التنصري الذي أضحى ـ كما   
يقال ـ علما من العلوم اليت تتلقى على مقاعد الدراسة وقاعات احملاضرات، واكتسب 

) mission(عثة ملصقة بكلمة الب) lgy(املصطلح الذي ينتهي باإلحياء بأنه علم  
وأصبحت فكرة التخصص أيضا مسيطرة يف جمال التنصري، كما أصبحت معاهد التنصري 
ومدارسه تنشئ أقساما فيها وشعبا، جتد يف كل قسم، أو شعبة تركيز ا على هدف من     

                                                 
الزهراء    : الزحف إىل مكة ، حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصري يف العامل اإلسالمي ـ القاهرة    : عبد الودود شليب ) ١(

 . ١٣م ـ ص ١٩٨٩هـ ١٤٠٩لإلعالم العريب ، 



 التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته     

 ٣٠

األهداف، أو على بيئة جغرافية أو ثقافية تسعى إىل حتقيق هداف واحد أو أكثر مما ميكن    
  )١( .لبيئة أو تلكحتقيقه يف هذه ا

وإذا الحظنا أن بعض املنصرين مدفوعون باحلماس والعاطفة الدينية والرغبة الصادقة       
أو أهداف سياسية  ] استعمارية[يف إنقاذ العامل ندرك أن الرغبة يف حتقيق أهداف احتاللية   

ة قد ال تكون واردة عند هذه الفئة، ألهنم يف الغالب غري متفقني مع السياسات الغربي       
الداخلية واخلارجية، فاحلماس والعاطفة الدينية متلي عليهم أن هذه الدول الغربية علمانية ال     

 . تأخذ من الدين إال ما خيدم أهدافها وسياساهتا يف الداخل واخلارج 
ولعله من املوضوعية مبكان أن نذكر أن هناك منصرين خملصني يف أعماهلم التنصريية     

ا يف دينهم أنه هو اخلالص للبشرية من املشكالت العاصفة         وقد رأو. من منطلق ديين حبت
هبا، إذا ما وجد البديل احلق ووجدوا فيه اخلالص احلق تركوا التنصري والنصرانية واعتنقوا     

  )٢( .هذا البديل احلق وصاروا دعاة له

                                                 
 . مرجع سابق " مناهجه وتطبيقاته : علم التبشري : " إبراهيم عكاشة علي ) ١(
 شاب أمريكي قصد ا إىل تذكريي ووعظي ، ويف سياق احلديث سألته السؤال التقليدي عن       طرق علي  الباب) ٢(

سبب دخوله اإلسالم ، فذكر يل أنه كان يف مهمة تنصريية يف اهلند ، وقد رأى يف إحدى القرى جمموعة من              
جييد اإلجنليزية    مث سألت عمن  فانتظرت حىت تفرق الناس: الصفوف املتراصة بشكل رتيب يثري االنتباه ، يقول  

فانربى أحد الشباب ممن جييدوهنا فسألته عن هذا األداء الذي كانوا بصدده فأخربين أهنم كانوا مجيعا يصلون هللا           
ـ ولعل ذلك اليوم كان عيدا ـ فسألته عن ذلك الرجل الذي يتقدم هذه اجلموع فأفاد أنه اإلمام ، إذا ركع          

ر يف هذا النظام البديع ، وقرأت كثريا عن اإلسالم حىت أذن اهللا            ركعوا وإذا سجد سجدوا ، فانصرفت وأنا أفك    
يل باهلداية ، وأنا اآلن أحاول التكفري عما فعلته يف املاضي فأدعو إىل اهللا تعاىل وإىل اتباع سنة حممد وكانت   

 ، يف أحد املؤمترات       قابلت أحد اجملندين األمريكيني    ) الغربية(ويف أملانيا  . املقابلة يف الواليات املتحدة األمريكية    
اإلسالمية يف ميونخ ، وكانت إجابته على السؤال التقليدي أنه كان ي ع د  ليكون قسيسا منصرا ، وكان ممارسا    
للطقوس النصرانية ، إال أنه كان خيلط بني الثالثة عندما ال يصلي هلم مجيعا ، فيحتار ملن صلى ، حىت أعطته     

ويف القصيم يف اململكة    . القرآن الكرمي ، فقرأ فيها فوجد التوحيد فأسلم  مدرسة مسلمة نسخة من ترمجة معاين  
إخوانه    ) ليثبث (العربية السعودية قابلت رجال من سرييالنكا قدم بتأشرية عامل ، ولكنه كان قسيسا منصرا جاء     

 تأثري على    النصارى العاملني يف البالد ، واهتدى إىل اإلسالم وأصبح داعية بني أبناء قومه وغريهم ، وله          
 . وهكذا ما يرى كثري من الناس احلق أبلج إال اتبعوه   ... املسجونني كبري
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 املهتدون 
اءوا     وهناك مناذج كثرية حية جاء أصحاهبا إىل بيئات إسالمية حبجة العمل، وإمنا ج    

ليتولوا مهماهتم التنصريية بني قومهم أوال، مث بني من ميكن هلم االختالط، هبم، وعندما        
تبني هلم احلق تركوا كل شيء واهتدوا لإلسالم، مث عملوا دعاة بني قومهم وبني من ميكن      
هلم االختالط هبم، ومما يؤيد ذلك أن بعضا منهم إذا تبني له تدخ ل النفوذ السياسي يف            

ت اليت يعمل معها فإنه سرعان ما يتراجع عن جهوده، ورمبا اعتزل التنصري    احلمال
اخلارجي، وتفرغ للتنصري يف بيئته الصغرية احمليطة به من أبناء جلدته، ورمبا سعى إىل   
البحث عن تنظيمات تنصريية يتوسم فيها البعد عن سوء االستغالل ألغراض أخرى   

أن هذه الفئة من املنصرين ال تظهر يف الكتابات    سياسية أو اقتصادية أو حنو ذلك، إال     
املؤيدة للتنصري، ألهنا تعطي انطباعة غري جيدة عن احلمالت التنصريية وارتباطاهتا بالتيارات    

 . األخرى
ومسألة اهتداء النصارى وال سيما املنصرون منهم ليست مسألة جديدة، فإن التاريخ  

 تعاىل إىل اإلسالم، وكان من نتائج ذلك أن       اإلسالمي حافل بنماذج من الذين هداهم اهللا 
حتولوا إىل دعاة إىل اخلري فكتبوا عن عقيدة التثليث، يبينون ما طرأ على النصرانية، من  
حتريف، وجيادلون بين قومهم باللغة اليت يفهموهنا ويف هوامش هذه الوقفة بعض مناذج مما   

 . كتب حول ذلك
إىل اإلسالم هي عقيدة التوحيد اليت تتماشى مع ولعل أول ما يسترعي انتباه املهتدين 

وألن هذا  . الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها يف عبادة واحد أحد، دون منازع أو شريك  
التوحيد قد استقر يف نفوس املسلمني فإنه قد ال يدرك العامة منهم هذا االستقرار العقدي 

هبذا القدر من االستقرار الروحي    الذي هداهم اهللا تعاىل إليه، وعندما يراهم اآلخرون 
يبحثون يف أسباب هذه النعمة فيجدوهنا يف التوحيد، ولذا كان من الواجب على املسلمني     
إبراز هذا االستقرار العقدي والروحي لآلخرين من خالل متسكهم هم أوال بصفاء هذا    

وارات   املعتقد، بعيدا عن كل ما خيدشه من بدع وخرافات، مث من خالل ما حيصل من ح  
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ونقاشات حول األديان، وهذا كثريا ما حيدث عند االختالط مع أصحاب األديان       
 . األخرى
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 الفصل الثالث 
 وسائل التنصري واملنصرين 

 متهيد 
قبل اخلوض يف عد  الوسائل ال بد من توزيعها حبسب أنواعها وأمناطها، فهناك وسائل  

تقليدية وأخرى حديثة، فرضتها    صرحية وأخرى خفية أو خمتفية، كما أن هناك وسائل    
احلالة اليت وصل إليها العامل اليوم يف تقنية االتصال واملعلومات واملواصالت، وتنوع         
الوسائل وتعددها وجتددها، ومل تغفل الكتابات األجنبية هذه الوسائل، بل أولتها اهتماما 

  )١(متوقعا من أي جهد يراد له اخلروج بنتائج تبني جدوى هذه اجلهود      
وقد تنبه منظرو التنصري إىل الوسائل، وأجروا عليها تقوميات وتعديالت تتناسب مع   

 وآخر يقترح   )٢(الزمان واملكان، وقد أوصلها بعضهم إىل سبع مائة طريقة أو خطة للتنصري          
 )٣(ختطيطا جلملة من االستراتيجيات لتنصري العامل، يضمنها الوسائل والطرق اليت يراها 

 مل يغفلوا كذلك املكان،  )٤(خططون للتنصري الزمان، وال سيما املستقبل،  وكما مل يغفل امل
فظهرت إسهامات تتعلق بالعرب خاصة، وإذا قيل العرب ـ هنا ـ قصد هبذا اإلطالق          

  )٥(املسلمون  
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(٣) Edward R. Daton and David A. Fraser. Planning strategies for World Evangelization. - Grand 

Rapids: William B. Eerdmans ، ٣٥٠ - ١٩٩٠ p.  
(٤) Gerlad H. Anderson ، James M. Phillips  ، and Ropert T. Coote. Eds.  ، Mission in the nineteen 

٩٠s. - Grand Rapids: William B. Eerdmans ، ٨٢ - ١٩٩١ p.  
(٥) Tim Matheny. Reaching the Arabs: a felt need approach - Pasadena: William Carey library ، ١٩٨١. 

- ٢٤٧ p.  
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ومع االهتمام باملستقبل والتخطيط له، مبا يف ذلك حتديث الوسائل وجتديدها، بعد 
يغفل املنصرون جهودهم السابقة اليت اتكأ عليها التنصري وإن     مل  )١(مراجعتها وتقوميها 

  )٢(جلأوا إىل التجديد يف األساليب والطرق والوسائل  
 ـ التنصري : وهو على نوعني التنصري الصريح،وأبرز الوسائل وأظهرها وأوضحها  

وفة    املعر )٣(العلمي القائم على النقاش أو على السفسطة والتشكيك على طريقة االقتضاب      
 : يف مثل قول الشاعر

))٤(( قـال ربـك ويـل للمصلينا          قـال ربـك ويـل للمصلينا         بـل بـل 
 قـال ربـك ويـل لأليل سكروا         قـال ربـك ويـل لأليل سكروا        مـا مـا  

 ويتمثل يف   )٥( التنصري القسري،هو  التنصري الصريح  الثاين من أنواع  والنوع
 والقرصنة البحرية وإحراق       )٦(احلروب الصليبية، وحماكم التفتيش واختطاف األطفال    

 ]. االستعمار[والغزوات، واالحتالل   املسلمني الرافضني للتنصري  
                                                 

(١) William J. Dan;er  ، and Wi Jo Kang. Ed the future of the Christian World Mission: Studies in 

Honor of R. Pierce Beaver. - Grand Rapids: B. Eerdmans ، ١٨١ - ١٩٧١ p.  
(٢) Dorothy F. van Ess. Pioneers in the Arab World. - Grand rapids: Wm. B. Eerdmans ، ١٨٨- ١٩٧٤ p.  

 . االقتضاب يف البالغة العربية هو االنتقال مما هو مالئم إىل غري ما هو مالئم  ) ٣(
من جمموعة أبيات ليس هذا املكان ذكرها ، إذ هي ال         " أبو نواس   " هذا البيت من البحر البسيط ، وقائله هو        )٤(

 . وجد هذه اجملموعة من األبيات يف الديوان املطبوع أليب نواس ، وكم كلمة قالت لصاحبها دعين     تليق ، وال ت
صفحة مهملة من تاريخ     : املسلمون املنصرون أو املورسكيون األندلسيون      : عبد اهللا حممد مجال الدين    : انظر) ٥(

 . ص٥٤٠م ـ ١٩٩١: دار الصحوة : املسلمني يف األندلس ـ القاهرة  
خطف األطفال شاعت أثناء حمنة املسلمني يف األندلس ، وهي شائعة اآلن مع احملن اليت مير هبا العامل   مسألة ) ٦(

بعامة ، واملسلمون خباصة ، وبدت واضحة مع األحداث اليت حلت باللبنانيني واألفغان والبوسنويني واهلرسك               
ومن أجنح ما تقوم به اإلرساليات   . كوارثوالصومال وغريها من املواقع اليت ال تبدو عليها بالضرورة احملن وال   

التنصريية اآلن ، هو تبين األطفال ، وتسفريهم من بالدهم ، وتلعيمهم مبادئ النصرانية وتنشئتهم عليها ، أو    
اإلبقاء عليهم يف بالدهم الفقرية ، والدخول إىل قلوهبم من خالل ما يصلح هلم ، ويتناسب مع عقلياهتم         

ء ، كما كان تعمل ذات الرداء الرمادي يف مصر العربية ، حيث عرف عنها أهنا تأيت           كاحللوى والغذاء والكسا 
من األطفال فتوزع عليهم الكساء    " جامعو الزبالة " من مشال القاهرة إىل مصر اجلديدة يف جنوهبا حيث يترقبها    

الم يف آسيا وإفريقيا     معركة التبشري واإلسالم ، حركات التبشري واإلس     : عبد اجلليل شليب  : انظر  " واألغذية 
 ، ويذكر الشيخ حممد بن     ٣٠٥م ـ ص ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩مؤسسة اخلليج العريب ، : وأوربا ـ القاهرة 

صاحل العثيمني يف افتتاح مكتب هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية يف الرياض أن املنصرين يقدمون احللوى الطيبة       
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من خالل قيام مؤسسات تنصريية ترعى بالتنصري الصريح وميكن أن يتحقق القيام  
احلمالت، ومتكن هلا، ومتدها مبا حتتاجه من املوارد املالية والبشرية، وتتلقى الدعم املادي     

صصات واملعنوي من احلكومات الغربية، ومن املؤسسات واألفراد عن طريق املخ  
 . والتربعات واهلبات واألوقاف

 اجلمعيات 
ومن أبرز هذه املؤسسات التنصريية قيام اجلمعيات املتعددة يف أوروبا وأمريكا أو يف 

 : البالد املستهدفة ومن أمثلتها اجلمعيات اآلتية مرتبة حسب تأريخ إنشائها 
ىل    م، هي موجهة إ  ١٧٦٥هـ ـ ١١٧٩ مجعية لندن التنصرية وتأسست سنة - ١
 . إفريقيا
م، ١٧٩٩ هـ ١٢١٢ مجعيات بعثات التنصري الكنسية، وتأسست يف لندن سنة  - ٢

 . وهي موجهة إىل اهلند ومنطقة اخلليج العريب    
١٧٩٩ هـ ١٢١٤ مجعية تبشري الكنيسة األجنليكانية الربيطانية، وتأسست سنة - ٣

 . م، وتدعم من األسرة املالكة يف بريطانيا
م، وهتتم ١٨٠٤ - هـ ١٢١٩يل الربيطانية، وتأسست سنة  مجعية طبع اإلجن- ٤

 . بالطبع والترمجة والتوزيع
م وهلا ١٨١٦ - هـ ١٢٣١ مجعية طبع اإلجنيل األمريكية، وتأسست سنة - ٥

  )١(. مطابع ومكتبات جتارية يف البالد العربية كمطبعة النيل ومكتبه اخلرطوم
 م،   ١٨٣٧ - هـ  ١٢٥٣ سنة  جملس الكنيسة املشيخية األمريكية، ونشأت  - ٦

 . وهي موجهة إىل العامل العريب  

                                                                                                                                            
ـ عليه السالم ـ ويقدمون احللوى املنتنة املكشوفة القذرة    النظيفة املغلفة لألطفال ويقولون هذه حلوى عيسى   

 . ، ويقولون هذه حلوى حممد فيقر يف ذهن الطفل ما يقر من مؤدى هذه الوسيلة املخادعة      
عندما كنت أدرس يف الواليات املتحدة األمريكية استأجرت سكنا ، وكان القائم على اجملمع السكىن منصر ا ،              ) ١(

دث العربية أحضر يل اإلجنيل باللغة العربية يف وقت قياسي ، وكنت يف مدينة صغرية ال             وعندما علم أين أحت  
 . توجد هبا مكتبة عربية أو جالية عربية  
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م، وتركز على   ١٨٤٤ - هـ  ١٢٦٠ مجعية الكنيسة التنصريية، ونشأت سنة  - ٧
 . ويسهم األملان فيها جبهود  . التعليم واخلدمات العالجية

 : م، ومنها ظهرت١٨٥٥ هـ ١٢٧١ مجعية الشبان النصارى، ونشأت سنة - ٨
وقد  . م١٨٥٦ - هـ ١٢٧٣ت لوسط إفريقيا، ونشأت سنة  إرسالية اجلامعا- ٩

 . قامت تلبية لنداءات املستكشفني اجلغرافيني اإلجنليز يف اجلامعات واجلمعيات الربيطانية 
 .  مجعية الشباب القوطيني للتنصري يف البالد األجنبية- ١٠
م، وهي  ١٨٦٣ - هـ ١٢٨٠ الكنيسة اإلصالحية األمريكية، وتأسست سنة  - ١١

 . ثوليكية، وهتتم بالعالج والتعليم الصناعيكا
 م أسقفيتني ملباشرة  ١٨٧٨ - هـ ١٢٩٥ وأنشأ البابا ليو الثالث عشر سنة - ١٣

التنصري الكاثوليكي يف شرق إفريقيا، واحدة منها يف منطقة حبرية فكتوريا واألخرى يف      
 . منطقة حبرية تنجانيقا

م يف ١٨٩٠ هـ ١٣٠٧تأسست سنة  احتاد البعثة التنصريية اإلجنيلية، و- ١٤
 . الواليات املتحدة األمريكية

م يف الواليات ١٨٩٤ هـ ١٣١١ اإلرساليات العربية األمريكية، ونشأت سنة - ١٥
 . املتحدة األمريكية، وهتتم مبنطقة اخلليج العريب

 . م١٨٩٥ - هـ ١٣١٣ مجعية احتاد الطلبة النصارى، وتأسست سنة - ١٦
 م يف الواليات  ١٩١٣ - هـ  ١٣٣١لعاملية، وتأسست سنة  محلة التنصري ا- ١٧

 . املتحدة األمريكية، وهتتم بالطب والتعليم واألدب والترمجة 
م يف بريطانيا ١٩١٥ هـ ١٣٣٤ زمالة اإلميان مع املسلمني، وأنشئت سنة - ١٨

 . وكندا، وهتتم باملطبوعات
وزعة وتعىن  م، وهي م ١٩٥٨ - هـ ١٣٧٧ عمودية التعبئة، وتأسست سنة   - ١٩

 . بتدريب الشباب على التنصري
 . م١٩٥٢ - هـ ١٣٧٢ مجعية تنصري الشباب، ونشأت سنة - ٢٠
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م،  ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦ االمتداد النصراين يف الشرق األوسط، ونشأت سنة - ٢١
 . وهي موزعة، وهتتم املطبوعات 

 . راعيةوهتتم بالصناعات اليدوية والز.  إرسالية الكنيسة احلرة االسكتلدندية - ٢٢
 .  مجعية التنصري يف أرض التوراة العثمانية- ٢٣
 .  مجعية تنصري مشال إفريقيا- ٢٤
 .  جلنة التنصري األمريكية- ٢٥
"  إرسالية كنيسة أسكوتلندة الرمسية، وقامت تلبية لنداء املستكشف اإلجنليزي - ٢٦

 ". ليفينجستون 
م واملدن اإلسالمية، يقوم عليها  هذا باإلضافة إىل اجلمعيات احمللية يف العواص- ٢٧

 وبني األكراد  )١(. عاملون حمليون مدعومون من مجعيات تنصريية غربية، أوربية وأمريكية   
وحدهم عشرات اجلمعيات التنصريية الصغرية اليت يقودها يف الغالب نساء متفرغات للعمل   

اد تتعرض هلجمة    وتشري التقارير غري املنشورة أن منطقة األكر  . التنصريي بشىت وسائله
صليبية عنيفة، تتخذ فيها سبل شىت ال تتورع عن استخدام الرذيلة واملخدرات واللهو      

 . ونشرها بني الفتيان والفتيات األكراد
. وهذه مناذج فقط من اجلمعيات التنصريية املتعددة واملتنوعة االجتاهات والتخصصات    

معظم اجلمعيات التنصريية يف وهناك موسوعة كاملة باإلجنليزية ترصد املعلومات عن   

                                                 
إن عوامل التعليم املسيحي يف مصر تزيد قوة على قوهتا مبؤسسيت مجعية الشبان   : "  قولهإديسونينقل عن ) ١(

ن هلاتني اجلمعيتني مراكز نشيطة ، وخصوصا يف القاهرة    إ... املسيحيني ومجعية الشابات املسيحيات  
وهتيئ يف اجملتمع ألوانا من النشاط تندر يف    . هذه الفروع تقدم مناسبات خمتلفة لأللعاب الرياضية  . واإلسكندرية

التبشري واالستعمار   . مصطفى خالدي وعمر فروخ  : انظر) " بالتبشري  (ويف هذا اقتراب من املسلمني   ... الشرق
املكتبة  :  بريوت-. عرض جلهود املبشرين اليت ترمي إىل إخضاع الشرق لالستعمار الغريب    : لبالد العربيةيف ا

  .٢٠١ ص-. م١٩٨٣العصرية ، 
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العامل، وختضع للمراجعة الدورية، فتضيف مجعيات جديدة، وجتدد املعلومات عن مجعيات   
  )١(. قائمة، وتقدم عرضا للجهود املبذولة على مستوى محالت التنصري يف العامل  

 مؤهالت املنصرين 
م جمموعة من   ١٩٠٦ - هـ ١٣٢٤وقد وضع املؤمتر التنصريي املعقود بالقاهرة سنة  

التوصيات هلذه الوسائل الصرحية تعد قواعد ومعامل للحمالت التنصريية يف اجملتمع املسلم   
 . خباصة
 :  ففيما يتعلق باملنصر أو املنصرة أوجبوا عليهما اآليت  -أ  
  تعلم اللهجات احمللية ومصطلحاهتا،  - ١
  خماطبة العوام على قدر عقوهلم،  - ٢
 يم وفصيح املخارج،  إلقاء اخلطب بصوت رخ - ٣
  اجللوس أثناء إلقاء اخلطب،  - ٤
  االبتعاد عن الكلمات األجنبية أثناء إلقاء اخلطب،  - ٥
  االعتناء باختيار املوضوعات، - ٦
  العلم بآيات القرآن واإلجنيل،   - ٧
 .  االستعانة بالروح القدس واحلكمة اإلهلية  - ٨

من العوام كاملوسيقى وعرض املناظر     استخدام الوسائل احملببة إىل املسلمني  -ب 
 . بالفانوس السحري، أي استخدام تقنيات التعليم

 .  دراسة القرآن للوقف على ما فيه  -ج 
 .  عدم إثارة نزاعات مع املسلمني-د 

 .  إقناع املسلمني بأن النصارى ليسوا أعداء هلم -هـ 
 .  إجياد منصرين من بني املسلمني ومن أنفسهم-و  

                                                 
  .١٩٠٦ .ebcyclobedia of missions. ndon :انظر ) ١(
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ملنصرات لبيوت املسلمني واالجتماع بالنساء وتوزيع املؤلفات والكتب      زيارة ا-ز 
  )١(. التنصريية عليهن، وإلقاء احملاضرات الدينية يف تعاليم اإلجنيل  

 التنصري املختفي 
في ن ف ذ بوسائل متعددة ومتجددة خاضعة للمراجعة والتقومي    التنصري املختفي أما 

 : ا، ومن أمهها الوسائل اآلتية الدوري مطوعة للبيئات اليت تعمل هب
 البعثات الدبلوماسية  - ١

البعثات الدبلوماسية يف البالد اإلسالمية عن طريق السفارات أو القنصليات أو    
وعلى أي حال يدر ب  . امللحقيات الثقافية والتجارية واملؤسسات األجنبية الرمسية األخرى

فارات وغريها على التنصري قبل بعض العاملني يف املؤسسات األجنبية الرمسية من س  
ومثال ذلك  . اخنراطهم العملي يف السلك الدبلوماسي، ويصدق هذا على العاملني النصارى      

م ١٨٧٧ - هـ ١٢٩٤الذي دعا سنة زجنبار جون كرك قصة القنصل الربيطاين يف 
ى  إىل سرعة إرسال املنصرين، وأكد علهنري رايت األمني العام جلمعية الكنيسة التنصريية 

أمهية ذلك الدينية والسياسية للوقوف يف وجه ما مساه باالمتداد املصري التركي، أي       
  )٢(. الوقوف يف وجه املد اإلسالمي  

ومما يدخل يف أعمال امللحقيات الثقافية األجنبية، أي غري اإلسالمية، يف هذا اجملال      
ي يف املناهج وأوجه     إنشاء املدارس األجنبية للجاليات األجنبية وطبعها بالطابع التنصري

النشاط غري املنهجية، كالثقافة اليت يبدو من ظاهرها التعريف بالبالد اليت متثلها امللحقية،  
 . ويف باطنها الدعوة املختفية إىل التنصري

                                                 
 . ٢١ - ٢٠ ص -. مرجع سابق. الغارة على العامل اإلسالمي . شاتليه. ل. أ: انظر) ١(
 جملة كلية العلوم االجتماعية  -". حملات تارخيية عن انتشار اإلسالم يف أوغندا  . "  إبراهيم الزين صغريون :انظر) ٢(

 . ٢٩ - ١٧ ص-). م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ (٦ ع-). جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (
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 املستكشفون  - ٢

املستكشفون اجلغرافيون يف البالد اإلسالمية وغريها، حيث توفدهم اجلامعات  
ظر يف قضايا جغرافية وطبيعية علمية حتتاج إىل الوقوف عليها من واجلمعيات العلمية للن

 . )١(ليفنجستون أمثال 
  )٢(وستانلي 

. يف بريطانيا يف مهمة اكتشاف منابع النيل اللذين بعثا من اجلمعية اجلغرافية امللكية 
وحاشيته قد اعتنقوا اإلسالم منذ  موتيس ا  أن امللك  ستانلي املستكشف  " يوغندا " ويف 
عندما علم أن احلاكم قد   ستانلي  فانزعج  )٣( حيث سبق املسلمون إىل إفريقيا   -من بعيد ز

ون شر اخلطاب يف  الديلي تلغراف اعتنق اإلسالم، فسارع إىل إرسال خطاب إىل جريدة 
 م، وهو يعد نقطة حتول يف تاريخ اإلسالم   ١٨٧٥ ١١ ١٥ املوافق - هـ ١٢٩٢ ١ ١٧

  )٤(. احلديث يف شرق إفريقيا ووسطها
اإلسالم على يد تاجر مس اه موتيسا  اخلطاب بذكر اعتناق احلاكم ستانلي  وقد بدأ 

. ودعا إىل سرعة إرسال املنصرين واإلرساليات، وخاصة من بريطانيا مخيس بن عبد اهللا 
                                                 

دي رغبته يف       أب . أسكوتلندي وطبيب ومنصر ، ومكتشف   ) م١٨٧٣ - ١٨١٣(ديفيد ، أو داود ليفينجستون      ) ١(
وقد ساعدته يف ذلك  .  م١٨٤٠وخاض جتربة التنصري يف سنة . م١٨٣٨التنصري جلمعية التنصري اللندنية سنة  

ويعد من طالئع     . والتقي هبزي مورتون ستانلي وتعاونا على االستكشاف والتنصري   . زوجه ماري موفات 
 Funk and wagnalls :انظر   . م عبيد ا املستكشفني ، وأسهم يف إثارة موضوع خطف األطفال األفارقة وبيعه       

new encyclobedia. Ibib ٢٤٧ - ١٥/٢٤٦.  
مستكشف بريطاين أمريكي ، وعمل صحفيا جلمع من الصحف         ) م١٩٠٤ - ١٨٤١(هنري مورتون ستانيلي  ) ٢(

. سعى يف البحث عن ليفينجستون الذي اختفى يف إفريقيا الوسطى ، مث خلفه يف مهمة االستكشاف   . األمريكية
وكتاب   THROUGH THE DARK CONENENENENT عرب القارة املظلمة   : وكتب عن إفريقيا أعماال منها 

 FUNK AND WAGNAS NEW :انظر  .THE DARKEST AFRICA إفريقيا املظلمة أو األكثر ظالما 

ENCYCPEDIA. ibib - ١٨٧ - ٢٢/١٨٦.  
التاسع    (إفريقيا يف القرن الثالث عشر اهلجري السياسة والتنصري يف شرق . " حممد بن سليمان اخلضريي: انظر) ٣(

 سبتمرب    - هـ  ١٤١٨مجادى األوىل   (١٩ جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ع  -). عشر امليالدي 
 . ٥٥٣ - ٤٨٥ ص -). م١٩٩٧

 . ٢٩ - ١٧مرجع سابق ص ". حملات تارخيية عن انتشار اإلسالم يف أوغندا   . " إبراهيم الزين صغريون   : انظر) ٤(
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كما ركز على  . الذكييوغندا وركز على عدم تأثري الوعظ وحده فحسب على شعب 
لنصراين اخلبري املتمرس الذي يستطيع أن يعلم أفراد الشعب     أن الرجل املطلوب هو املعلم ا     

كيف يصبحون نصارى، فيعاجل مرضاهم ويبين هلم املساكن، ويعلم األهلني الزراعة،   
مثل هذا الرجل سيصبح منقذ إفريقيا من   ". كما يفعل املالح " ويوجه يده إىل أي شيء  

 . اإلسالم
ات، ووصلت يف ذلك الوقت إىل ألفني    وكان من تأثري هذا اخلطاب أن مجعت التربع

الديلي جنيه إسترليين بعد أقل من عام على نشر اخلطاب يف اجلريدة   ] ٢٤٠٠[وأربع مائة 
 وقد وزع املبلغ على اجلمعيات التنصريية، ومنه أرسلت اإلرساليات التنصريية،        .تلغراف

سالية اجلامعية كما كان من تأثريه قيام مجعيات تنصريية مر ذكر شيء منها، مثل اإلر
وتوافد املنصرون على إفريقيا عقب  . " الرمسيةاسكوتلنده لوسط إفريقيا وإرسالية كنيسة 

م، فاقتسموا مناطقها مع اختالف  ١٨٧٨ - هـ ١٢٩٥سنة ليفنجستون وستانلي بعثة 
جنسياهتم بني أملاين واسكوتلندي وإجنليزي ومورايف، وهؤالء انتشرت إرسالياهتم دون      

وجاءت هذه  . رق إفريقية إىل أوسطها حىت اخلرطوم واحلبشة وبالد اجلال   انقطاع من ش
  )١(". اإلرساليات بنتائج حسنة 

واملستكشفون اجلغرافيون يعدون نواة أو مثاال أو منوذجا الستغالل األعمال العلمية يف       
 . حتقيق أهداف غري علمية

 التطبيب  - ٣

 جماالت اإلغاثة الطبية والصحية،    بعثات التطيب اليت يبدو من ظاهرها اإلسهام يف 
وتعمل على خدمة النصرانية والتنصري من خالل إنشاء املستشفيات واملستوصفات   

وتعتمد إىل تشغيل فتيات اجملتمع ممرضات ومشرفات اجتماعيات  . والعيادات املتنقلة
 وأقرب  . يتمشني مع سياسة هذه املؤسسات الطبية وقد يكن من بنات اجملتمع املتنصرات 

جائزة     اليت تدعى باألم، واحلائزة على ترييزا،مثال حي على هذا جهود املنصرة الراحلة   
                                                 

 . ١٦ ص -مرجع سابق  . الغارة على العامل اإلسالمي . شاتليه. ل. أ: انظر) ١(



 التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته     

 ٤٢

 وما تقوم به يف جمال التطبيب من أنشطة على مستوى القارة اهلندية بالتركيز، وعلى  نوبل،
مستوى العامل اإلسالمي بعامة، فقد حتركت يف اآلونة األخرية إىل مشال العراق، حيث حمنة  

 األكراد ال تزال قائمة وفيها من اجملال اخلصب هلذه األعمال ما ال خيطر على  املسلمني
 . قلب من مل يقف على املشكلة بنفسه 

 هـ ١٣٠٨وكذلك البعثات الطبية يف منطقة اخلليج العربية اليت قدمت إليها منذ سنة  
  هـ١٣٢٨بني سنة آرثر بينيت مث الدكتور   شارون توماس م على يد الدكتور ١٨٩١ -

  )١(.  م١٩١٥ هـ ١٣٢٣ م وسنة ١٩١٠
 يف إجراء التجارب حول مدى  - كما يقال -وتستغل البعثات الطبية التنصريية 

صالحية األدوية اليت ترفض هيئات األغذية واألدوية إجراءها على اجملتمع الغريب، قبل أن         
 فيها مستشفيات تثبت فعاليتها يف األرانب أو الفئران، فيؤتى هبا إىل املناطق اليت تتركز 

ومستوصفات وخمتربات تنصريية، فتجرى فيها التجارب على البشر، مث يكتب هبا تقارير   
. إىل هيئات األغذية واألدوية الغربية إلقرار استخدامها لتركب وتصنع مث تصرف للناس

ومع أن هذا ليس هدفا هلذه اجلمعيات التنصريية، ومل يكن يف يوم من األيام يدور يف خلد   
نصرين األوائل، إال أن بعض املنصرين املعاصرين قد ال ميانعون من مساعدة هذه اهليئات  امل

 ويظهر هذا واضحا أثناء احلروب     )٢(. يف القيام بالتجارب على البشر خارج اإلطار الغريب
 . باستغالل األسرى هلذه التجارب

                                                 
 مرجع    -دراسة يف التاريخ االجتماعي والسياسي     : التبشري يف منطقة اخلليج العريب  . عبد املالك التميمي   : انظر) ١(

دراسة ميدانية     : يبأصول التنصري يف اخلليج العر    . كونوي زيقلر . هـ: وانظر أيضا . ١٣٢ - ١٢٣ ص -سابق 
 - ٣١ ص-م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠مكتبة ابن القيم   :  املدينة املنورة - ترمجة مازن صالح مطبقاين   -. وثائقية
٤٨ . 

 . أفادين هبذا أحد مدراء مستشفيات القطاع األهلي الكبرية يف حديث معه عن استغالل التطبيب للتنصري         ) ٢(
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 ٤٣

 التعليم الصناعي  -٤

الل إنشاء املدارس ومراكز التدريب   بعثات التعليم الصناعي والتدريب املهين من خ
وختضع لربامج نظرية فيها دروس  . والورش للشباب والشبات تستقطب إليها الطاقات

 . حول الثقافة واجملتمع والدين واآلداب املبسطة اليت تنفذ من خالهلا التعاليم النصرانية  
رادات أجنبية،   ومن ذلك إسناد اإلشراف على املراكز واملدارس املهنية احمللية إىل إي 

  )١(. ويقوم على التدريب فيها منصرون بلباس الفنيني واملدربني
 التعليم العايل  - ٥

. بعثات التعليم العايل اليت تنشئ الكليات واجلامعات واملعاهد العليا يف اجملتمع املسلم 
وأقرب مثال على ذلك وجود اجلامعات األمريكية والفرنسية اليت ثبت عملها يف جماالت    
التنصري، بني املسلمني وجماالت خدمة الوجهة الغربية، كالعمل االستخباري لصاحل        

وخترج اجلامعات جمموعات كبرية  . احلكومات اليت تدعم هذه املؤسسات التعليمية العليا   
من أبناء املسلمني يكون هلا زمام املبادرة يف شغل املناصب العليا ذات التأثري اإلداري 

وت لم ع هذه اجملموعة املتخرجة من  . لسياسي، بل والديين أحياناوالثقايف واألديب وا
اجلامعات األجنبية، وت عطى اهلالة اإلعالمية، وتساند بعضها يف املناسبات العلمية والثقافية   

 . واألدبية وغريها
بيزوز  ويف هذا اجملال يقول  .  الدراسة- يف نظري -وهذه ظاهرة تستحق وحدها  

 م، وكانت ١٩٤٨ - هـ  ١٣٦٩سنة بريوت يف امعة األمريكية اجلالذي تسل م رئاسة  
لقد أدى الربهان إىل أن التعليم أمثن وسيلة    " :بالكلية الربوتستاتية اإلجنيليةتسم ي حينئذ 

                                                 
لقد قبضنا أيها اإلخوان يف هذه احلقبة من الدهر من       : " م١٩٣٥ ويف هذا يقول زومير يف مؤمتر القدس سنة   ) ١(

ثلث القران التاسع عشر إىل يومنا على مجيع برامج التعليم يف املمالك اإلسالمية املستقلة ، أو اليت ختضع للنفوذ             
 والكنائس  ونشرنا يف تلك الربوع مكامن التبشري املسيحي       . املسيحي ، أو اليت حيكمها املسيحيون حكما مباشرا    

واجلمعيات ، ويف املدارس الكثرية اليت هتيمن عليها الدول األوربية واألمريكية ، ويف مراكز ، ولدى شخصيات         
ال جتوز اإلشارة إليها ، األمر الذي يرجع الفضل فيه إليكم أوال ، وإىل ضروب كثرية من التعاون بارعة باهرة         

 . ٢٧٦ - ٢٧٥ ص -.  مرجع سابق -. ءجذور البال  . عبد اهللا التل  : انظر " ...النتائج
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 ٤٤

استغل ها املبشرون األمريكيون يف سعيهم لتنصري سورية ولبنان، ومن أجل ذلك تقر ر أن      
  )١(". جنيلية من مبشري اإلرسالية السورية ي ختار رئيس الكلية الربوتستاتية اإل

وال ختفى هذه اجلامعات واملعاهد العليا نزعتها التنصريية، إال يف األوقات اليت جتد فيها  
من املصلحة أن تسري مع تيار يسيطر على الساحة، كما سارت مع تيار القومية الذي  

الصحوة اليت تسميها  وكما يتوقع هلا أن تسري مع تيار  )٢(. شاع ردحا من الزمن
لدراستها من منظور تنصريي استشراقي، يعمد إىل تشويهها ونعت أبنائها  باألصولية 

  )٣(. بالتطرف واإلرهاب، وإىل أفكار من يدرسها أو يعمد إىل تبين هذا التوجه  
ومن إسهامات بعثات التعليم اشتراكها يف وضع املناهج التربوية لبعض املراحل العليا،      

ويعني على هذه   . سند إليها التخطيط الشامل للتعليم العايل على املدى البعيدبل رمبا أ
الوسيلة إضعاف املؤسسات العلمية والتعليمية الدينية يف البالد العربية واإلسالمية، فقد 

جامع ا وجامعة إىل محالت متتابعة أدت إىل إضعافه والعمل على حتويله إىل  األزهر تعرض 
ويف غري مصر   وتتعرض املؤسسات التعليمية الدينية األخرى يف   ) ةمدني(مؤسسة تعليمية 

ملثل هذه احلمالت اليت يراد للمؤسسات التعليمية الغربية أن حتل  حملها يف مناهجها  مصر 
 . وختطيطها وطريقتها يف التربية والتعليم

يصر املنصر   وسائل التبشري بالنصرانية بني املسلمني ويف الفصل الرابع من كتاب  
على ضرورة إنشاء مدرسة جامعة نصرانية تقوم الكنيسة بنفقاهتا وتكون مشتركة فلمنج 

                                                 
.  مرجع سابق-. حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصري يف العامل اإلسالمي     : الزحف إىل مكة  . عبد الودود شليب  ) ١(

 . ٨٣ص
 . ١٠٦ ص -.  مرجع سابق-. التبشري واالستعمار يف البالد العربية   . مصطفى خالدي وعمر فروخ ) ٢(
وتتم الدراسات    . حوة اإلسالمية اليت يسميها اآلخرون األصولية اإلسالمية     شاعت اآلن الدراسات عن الص  ) ٣(

ولعل من أبرز هذه الدراسات فيما يتعلق باحمليط العريب التقرير الذي قدمه             . داخل البالد اإلسالمية وخارجها  
امعات    ريتشارد ديكميجيان ، وهو أرمين من حلب وحيمل اجلنسية األمريكية ، ويعمل أستاذا يف إحدى اجل             

األصولية يف     : األمريكية ، إىل احلكومة األمريكية ، مث توسع فيه وأصدره يف كتاب ترجم إىل العربية حتت عنوان           
 -. ترمجة عبد الوارث سعيد  . ٢ط. األصولية يف العامل العريب . ريتشارد هرير دكمجيان   : انظر . العامل العريب
 .  ص٣٠٨.  م١٩٨٩ -هـ  ١٤١٠دار الوفاء ،   : املنصورة
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 ٤٥

" بني الكنائس املسيحية يف الدنيا على اختالف مذاهبها لتتمكن من مزامحة األزهر بسهولة  
إن من سداد الرأي منع    " :جلمعية الطلبة النصارىالسكرتري العام  جاردنر  كما يقول )١(

 تنشر الطلبة املتخرجني فيها يف جنوب إفريقيا اتباعا لقرار مؤمتر التبشري جامعة األزهر أن
  )٢(. العام، ألن اإلسالم ينمو بال انقطاع يف كل إفريقيا

 اإلغاثة  - ٦

بعثات اإلغاثة، حيث يهب اجلميع رجاال ونساء، صغارا وكبارا جيلبون معهم املؤن     
 عليهما السالم -عيسى ابن مرمي  نعمة من واملالبس واخليام وغريها، ويقدموهنا على أهنا  

سواء أكان هذا اإلحياء واضحا بالرموز والشعارات، أم بطريق خفي يصلون إليه حبذر   
 . خوف االبتعاد عنهم

ومعلوم اآلن أن ميزانيات املنصرين يف هذا اجملال ختطت املائة ومثانني مليار دوالر 
يات اهليئات اإلغاثية اإلسالمية ، ولو حصرت ميزان  ]٠٠٠. ٠٠٠. ٠٠٠. ١٨٠[سنويا 

٠٠٠. ٠٠٠. ٠٠٠. ١[ على حد علمي إىل مليار دوالر  -العاملة يف الساحة ملا وصلت    
  )٣(. سنويا] 

 املرأة  - ٧

وهلا من   . وللمرأة تأثريها على احلياة كلها . استغالل املرأة املسلمة وغري املسلمة   
فهي أم وهلا أثرها  . ين وغري املنصرينالقدرات ما ميكن استغالهلا يف حتقيق أهداف املنصر

 . على أبنائها، وهي زوجة وهلا أثرها على زوجها، وهي ابنة معرضة للتأثر، وهكذا   

                                                 
 . ٢٤ ص -.  مرجع سابق-. شاتلية الغارة على العامل اإلسالمي  . ل. أ: انظر) ١(
 . ١٠٥ص . املرجع السابق . الغارة على العامل اإلسالمي . ل شاتليه . أ: انظر) ٢(
تعرضت اهليئات اإلغاثية اإلسالمية يف بعض البلدان العربية الواعدة يف العمل اإلغاثي إىل حالة من اجلمود بعد       ) ٣(

 م ، وتقلصت خدماهتا يف سعي إىل إعادة تقومي    ١٩٩٠ ٢/٨ - هـ ١٤١١ ١١/١أزمة احتالل الكويت يف   
 . أدائها من حيث الشرائح اليت تستفيد منها    



 التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته     

 ٤٦

أما فيما يتعلق باملرأة املسلمة فهناك حماوالت تنصريية تغريبية دؤوبة إلخراجها من     
 وسياسية مستها وحشمتها، حبجة التحضر واالنطالق، مث إقحامها يف أنشطة اجتماعية

 . ليست بالضرورة حباجة إليها 
وإذا تذكرنا أن من أهداف التنصري بذر الشكوك لدى املسلمني املصرين على التمسك  
باإلسالم، أدركنا أن من أخصب اجملاالت يف حتقيق هذا اهلدف احلديث عن موقف    

غريبة على  اإلسالم من املرأة فيما يتعلق حبقوقها وواجباهتا من موازين ومنطلقات غربية و 
 ولذا جند جمموعة من اجلمعيات النسائية اليت    )١(طبيعة اإلنسان بعامة، واملرأة فيه خباصة  

تعمل على نقل املرأة من بيئة إسالمية إىل بيئة غربية خالصة من خالل التربج والسفور،       
وخوض جماالت عملية يف الفن ويف الثقافة ويف اآلداب، ويف األعمال املهنية واحلرفية   

 وأقرب   )٢(. ألخرى، مما يدخل يف حماوالت التغريب اليت تتعرض هلا اجملتمعات املسلمة  ا
 املستمرة يف تغريب املرأة املسلمة امتدادا       نوال السعداويمثال على هذا جهود   

 . وغريه من دعاة التغريب )٣(قاسم أمني للمحاوالت السابقة على يد 
ب عليه اجلانب اإلعالمي، وخباصة   واحلديث عن املرأة دائم ا فيه حساسية، ويغل  

الصحفي، وترفع فيه الشعارات، وي ساء الفهم حول بعض الطروحات، كما قد يفهم من  
هذا احلديث، من أن املرأة ال تصلح لألعمال الفنية والثقافية واألدبية واألعمال املهنية  

ت يف اخلروج وليس األمر كذلك، إذ املوضوع يتركز حول استغالل هذه اجملاال  . واحلرفية

                                                 
. د. احليل واألساليب يف الدعوة إىل التبشري . يف أفعال املنصرين مع املرأة يستأنس مبا كتبه مصطفى فوزي غزال   ) ١(

 . ٥٨ - ٤٣ و٣٧ - ٣٣ ، و١٨ - ١٣ص . ت. ن ، د. د.: م
وتستغل بعض املوروثات االجتماعية يف بعض اجملتمعات املسلمة اليت ال تقدر املرأة وال تنظر إليها النظرة السوية           ) ٢(

، ويتهم اإلسالم يف هذا على اعتبار أن اإلسالم يؤخذ من خالل التطبيقات اليت تتمثلها بعض اجملتمعات املسلمة      
 . الم من خالهلا ، وال تقاس هي مبعايري إسالمية ويف هذا قلب للموازين   اليت يقاس اإلس

. تعلم يف األزهر والقانون يف فرنسا ، وعمل قاضيا    . يرجع إىل أصل كردي  ).  م١٩٠٨ - ١٨٦٥(قاسم أمني ) ٣(
 آثاره كتاباه     ومن. شهر عنه تبنية الدعوة إىل حترير املرأة وسفورها وتعليمها ومشاركتها الرجل يف احلياة العامة         

املوسوعة العربية   : انظر. ويذكر أنه كان وثيق الصلة مبحمد عبده وسعد زغلول    . حترير املرأة واملرأة اجلديدة  
 . ١٣٦١ ص -ت . دار الشعب ومؤسسة فرانكلني ، د :  القاهرة-. إشراف حممد شفيق غربال  . امليسرة 
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عن السمت املراد من املرأة، كما هو مراد من الرجل على حد سواء، وإن اختلفت      
ال سبيل إال   : "..... م١٩٠٦سنة   القاهرة تقول املبشرات املشتركات يف مؤمتر  . الطرق

جبلب النساء املسلمات إىل املسيح إن عدد النساء املسلمات عظيم جدا ال يقل عن مائة           
حنن ال .  جمد للوصول إليهن جيب أن يكون أوسع مما بذل إىل اآلن  مليون، فكل نشاط

نقترح إجياد منظمات جديدة، ولكن نطلب من كل هيئة تبشريية أن حتمل فرعها النسائي 
على العمل واضعة نصب عينيها هدفا جديدا هو الوصول إىل نساء العامل املسلمات كلهن   

  )١(. "يف هذا اجليل
ة غري املسلمة فهي حبكم ثقافتها املنطلقة لديها القابلية ألن ت ستغل أما فيما يتعلق باملرأ

وإذا أغفلنا جانب التعميم استطعنا القول إن بعض النساء على استعداد    . يف مجيع اجملاالت
ما دامت حتقق هبا أهدافا تنصريية، إما بتغريرها   ] الترفيهية[خلوض غمار األعمال امليدانية و 

عليهما السالم، وإما بعلمها وإصرارها املسبق بأن     عيسى ابن مرمي   بأن هذا يرضي املسيح
 . هذا ما ينبغي أن يكون 

وال متثل األعمال الترفيهية نسبة عالية يف اخنراط املرأة يف محالت التنصري، ألن هذا أمر        
. مكشوف ورخيص، ولكنه مع هذا يشيع يف احلروب بني اجلنود واألسرى املراد تنصريهم  

ميثل النسبة العالية يف جماالت التنصري باستغالل املرأة هو عملها بكل جهد وقوة     والذي )٢(
 فتجتمع هبن وتقدم هلن اخلدمات الصحية    )٣(للدخول إىل جماالت النساء املستهدفات،   

                                                 
 . ٢٠٤ ص -. مرجع سابق .  البالد العربية التبشري واالستعمار يف . مصطفى خالدي وعمر فروخ  : انظر) ١(
 ). ١٧ - ١٢ص. ذو احلجة (٤٣ ، ع٤اجملاهد مج ". وال يزال التنصري مستمرا   . " انظر عصام عبده ) ٢(
حكايات اإلرسالية األمريكية العربية يف      : صدمة االحتكاك .  من كتاب خالد البسام ١٨ - ٩انظر الصفحات  ) ٣(

وقد ذكر من    .  ص٢٠٣ -. م١٩٩٨دار الساقي ،  :  بريوت-.  م١٩٢٥ - ١٨٩٢اخلليج واجلزيرة العربية   
ستانلي ، ومارثا فوجل ، وإميلي زومير ، وإليزابيث كانتني ،  . ورال ، وسي. إتش: املنصرات األمساء اآلتية 

 . وميين دايكستورا ، وإي فارير  
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واالجتماعية والتربوية والثقافية الدقيقة واخلاصة بشؤون املرأة فيما يتعلق بعالقاهتا األسرية      
  )١(. دهاوتربيتها ألوال

ولذا إعطاؤه االهتمام بدال من أن   . وهذا االجتاه يلقي القبول ويرسخ يف األذهان 
يذهب التصور إىل استغالل املرأة يف جوانب نفعية شهوانية قد ال تنقاد إليها مجيع النساء   

كما ينبغي تعميق النظرة إىل أثر املرأة يف هذه احلمالت من خالل      . كما هو سائر اآلن
 وال تزال   )٢(. على التأثري وقوهتا فيه، وقدرهتا أيضا على التأثري مبا حوهلا ومن حوهلاقدرهتا 

هذه الوسيلة من الوسائل املعتمدة يف تصيد اآلخرين، ليس على مستوى التنصري فحسب،   
 . بل على مستويات سياسة واستخبارية

 العاملون  - ٨

ى خمتلف مستوياهتم العملية    استغالل العاملني النصارى يف اجملتمعات املسلمة عل
 . وختصصاهتم من األطباء واخلرباء واملمرضات والصيادلة والعمال املهنيني واحلرفيني   

وتتضح هذه الوسيلة جيدا يف جمتمع اخلليج العريب، حيث تفد مئات اآلالف من      
ة  ويفد مع هؤالء املنصرون بثياب الطبيب واملمرض. الطاقات البشرية اخلبرية وغري اخلبرية

من اإلسالم بإقامة  " محايتهم "  إخواهنم النصارى و  "تثبيت"ويعملون على  . والفين والعامل
الشعائر هلم، سرا يف بعض املناطق، وعلنا يف مناطق أخرى، كما يعملون على تنصري  
املسلمني من الشباب والشابات ورجال األعمال الذين يتسم بعضهم، أو جزء كبري منهم،     

وعدم القدرة على إدراك خطر هؤالء، كما يتسم بعضهم بعدم املباالة ما   باألمية الثقافية 
يقدمون جوا ترفيهيا ينعكس إجيابيا على اإلنتاج  " اخلارج " دام هؤالء القادمون من  

 ! ! والعمل 

                                                 
. م١٩٢٦ - ١٩٠١ليج واجلزيرة العربية  رحالت اإلرسالية األمريكية يف مدن اخل : القوافل. خالد البسام : انظر) ١(

 .  ص٢٠٦ -م ١٩٩٣، ) مؤسسة األيام للصحافة والنشر  : (البحرين
 . مذكرات شريفة ، املنصرة األجنبية يف اخلليج   : انظر) ٢(
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الذي عقد ] السادس[وكانت هذه الوسيلة من املوضوعات اليت ركز عليها مؤمتر املنصرين 
م، حيث أكد أحد ١٩٨٠ هـ املوافق سنة ١٤٠٠مريكية سنة يف الواليات املتحدة األ

إن الباب أصبح مفتوحا لدخول النصرانية : " رؤساء اجلمعيات التنصريية على ذلك بقوله
إىل البالد املغلقة، وذلك من خالل الشركات الوطنية املتعددة، فهناك فرص ال حدود هلا 

) ١" (لحة إىل مهماهتم لتطوير البالد يف هذا اجملال بالنسبة للمنصرين، حيث احلاجة امل
وباملتابعة من قبل املعنيني باألمر يعثر على أماكن للعبادة ت هيأ للنصارى سرا يف بعض أجزاء 
من منطقة اخلليج العربية، وعلن ا يف أجزاء أخرى من املنطقة، ويعمل املخلصون على تبليغ 

فق مع عقود العمل اليت يوقع عليها السلطات املعنية لتتخذ اإلجراءات الضرورية اليت تت
واملسألة هذه مستمرة، إذ تعو د املنصرون يف هذه املناطق عدم االستسالم ). ٢. (هؤالء

للجهات املتابعة أو للعقبات اليت تعترض طريقهم، بل هي تعد  مؤشرا على أن هناك عمال 
 ) ٣. (قائما منهم يستحق املقاومة

   البعثات الدراسية - ٩

وقد اقتضت الرغبة   .  البعثات الدراسية للطلبة املسلمني خارج البالد اإلسالميةاستغالل
يف مواكبة السري احلضاري وجود جمموعات من أبناء املسلمني يف أوربا وأمريكا لتلقي   

وتتعرض هذه الفئات  . التعليم واخلربات مبعوثني من حكوماهتم ومؤسساهتم داخل بالدهم  
. ن املنصرين عن طريق مكاتب الطلبة األجانب يف اجلامعاتمن الطلبة إىل محالت قوية م

وتضع  . يف الغرب تقوم هبذه األنواع من النشاط) غري املنتمية(حىت اجلامعات املستقلة 

                                                 
 . ٣٣ - ٣٢ص .  مرجع سابق-. مالمح من التنصري يف الوطن العريب . إبراهيم عكاشة علي ) ١(
ن ميارس عبادته يف داره ، وبني من يقيم مكانا عاما للعبادة يف مكان ال جيتمع فيه  وينبغي التفريق هنا بني م) ٢(

 . دينان
واملتابعة تتعلق بإعالن الشعائر النصرانية بإجياد رموزها يف بالد ال يلتقي فيها دينان ، وهي جزيرة العرب بنص               ) ٣(

انظر     . ما رواه مالك بن أنس يف املوطأ عن ابن شهاب في". ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب  " حديث الرسول  
الرئاسة العامة    : الرياض . ٧ ط-.  إعداد أمحد راتب عرموش   -موطأ اإلمام مالك رواية حيىي بن حيىي الليثي      

رقم احلديث   . ٦٤٤ص .  م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٤إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،    
١٦٠٩ . 
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برامج للطلبة من زيارات للعائالت وأوجه نشاط اجتماعية من حفالت ودعوات إىل       
  )١(. الكنيسة أو ما يلحق بالكنيسة من األفنية واملالعب  

ويف خارج املدن اجلامعية يتلقف املنصرون الطلبة املسلمني بعد التعرف على عنواناهتم،  
وكنا  . والوصول إليهم، وإبداء الرغبة يف خدمتهم، والوقوف إىل جانبهم والتعاطف معهم           

جمموعة من الطلبة نتعرض أللوان من احملاوالت مثل إرسال املطبوعات، واالتصال  
 . اتفية الفاكس، واالتصال الشخصي املباشر، مبوعد ودون موعد   باهلاتف، والرسائل اهل 

وهناك قصص حصلت    . وت ستغل املناسبات الدينية والوطنية يف حماولة الوصول إلينا 
وذكرهتا يف جماالت صحفية تربز ألوانا من احملاوالت، وصلت يف هنايتها إىل احلوار املباشر،    

وكانت حوارات مفيدة، إذ    . القدرة على النقاشبعدما متكن الطالب نسبيا من اللغة، ومن 
 . أسهمت يف إيضاح املبهمات لدى أولئك املنصرين 

وي ستغل ضعف بعض الطلبة املسلمني ماديا، حيث الكنيسة أو مجعية مدعومة من 
الكنيسة دعم هؤالء الضعفاء من الطلبة، وتعمل على إجياد فجوة بني املوسرين واملعسرين      

، تصل إىل حد الضغينة واحلسد وترسيخ هذه املفهومات يف األذهان،    من الطلبة املسلمني
  )٢(. حىت ال تقوم بني املسلمني من الطلبة رابطة قوية

كما يستغل ضيق بعض الطلبة املسلمني لعدم قدرهتم على العودة املباشرة إىل بالدهم   
بالد الغربية اليت  بسبب سوء األحوال السياسية واالقتصادية والبحث عن إقامة نظامية يف ال

تتم غالبا عن طريق الزواج مبواطنة من البلد، إما أن تكون ذات ميول نصرانية قوية، أو        
                                                 

طنية اليت حتصل هبا غالبا إجازات طويلة تنظم للطلبة األجانب من غري النصارى خاصة        يف املناسبات الدينية والو) ١(
يف إحدى السنني انطلق جمموعة       thanksgiving عبد الشكر" ويف إجازة  . لقاءات مع العائالت النصرانية املتدينة 

ارات ونقاشات كانت  من الشباب املسلم إىل الريف األمريكي ، حيث العائالت املتدينة ، وكانت بينهم حو      
يف أغلبها يف مصلحة الشباب ألهنم أدركوا أهداف هذه األنشطة ، واقتنعوا باحملاوالت اليت تستهدفهم ، مث إهنم                

 . يف معظمهم قدموا صورة جيدة وعملية لإلسالم   
مثلة يف    ، وكنت أعمل هناك ، وعرض علي مشكلته املت ) الغربية(اتصل يب أحد الشباب املسلمني يف أملانيا   ) ٢(

ومل أملك إال حماولة إثنائه عن االستسالم للكنيسة ،          . ضائقته املالية ، وأن الكنيسة قد عرضت عليه اإلعانة       
 . ولكن دون أن أقدم له البديل الذي يغنيه عن طرق أبواب الكنيسة ، وحيفظ عليه فطرته ودينه       
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وتكون نتيجة  . ينشأ عندها امليول عندما تدرك أهنا اقترنت برجل خيتلف عنها دينا وثقافة 
مهم  هذا الزواج إجناب األطفال، مث حيصل عادة فراق، فتكون رعاية األطفال، نظاما، أل  

. فتأخذهم إىل الكنيسة اقتناعا أو قصدا إىل كيد األب ويستمر الصراع على هذه احلال 
ورمبا يرضى الزوج بأخذ أوالده إىل الكنيسة، بل وذهابه هو        . وهذا على أفضل األحوال  

ويف  . عن التنصري) التعميد(معهم واالخنراط يف أوجه نشاطها، ولو مل يتم اإلعالن الرمسي       
لم الزوجة وتستقيم األمور، عدا املضايقات من األهل واألقارب من     أحوال أخرى تس   

 . جانب الزوجة على الغالب
 االستشراق  - ١٠

استغالل املؤسسات العلمية اليت تقدم دراسات عن العامل اإلسالمي والعرب والشرق         
وهذه الظاهرة نشأت على أيدي كهنة وخدم للكنيسة، وأخذت مصطلح      . األوسط

. لذي يتوىل اجلانب العلمي يف نزع سلطان الدين اإلسالمي من النفوسااالستشراق 
 وإسهاماهتم موجهة إىل املفكرين     )١(. وطالئع املستشرقني انطلقوا من الكنائس واألديرة 

واملطلعني واملثقفني، وهم ال يدعون صراحة إىل النصرانية، بل إهنم يتهربون من إلصاق        
اف املنصرين يف محالهتم ضد اإلسالم اليت كانت أكثر     النصرانية هبم، ولكنهم حيققون أهد 

 وكذلك يف منهجهم املتأخر القائم على التخصص، ونبذ     )٢(صراحة مما هي عليه اآلن،   
األحكام العامة والسريعة، اليت بدأها أسالفهم، واليت كانوا فيها صرحيني يف حماربة اإلسالم     

 . - عليه الصالة والسالم   -ونيب اإلسالم 

                                                 
 . ١٢٥ - ١١٠/ ١. جع سابق مر-. املستشرقون  . جنيب العقيقي: طالئع املستشرقني يف  : انظر) ١(
. دراسة للعالقة بني ظاهرتني ، مع مناذج من املستشرقني  : واملستشرقون والتنصري  . علي بن إبراهيم احلمد النملة  ) ٢(

 ). ٤موسوعة الدراسات االستشراقية؛   . ( ص١٧٨ -: م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨مكتبة التوبة ،  : الرياض
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كل املستشرقني املتأخرين على هذه الشاكلة، ولكن ال تزال طائفة منهم تسري     وليس 
على املنهج الذي رمسه هلم أسالفهم مما خيدم املعتقد النصراين من خالل دراساهتم لإلسالم 

  )١(. والعلوم والثقافة اإلسالمية وتراث املسلمني 
. ينالون الدعم املعنوي واملاديوبقدر ما خيدم املستشرقون انتماءاهتم الدينية والثقافية 

وإذا ما مال أحدهم إىل اإلنصاف وجد عنتا وتنكرا من اجلمعيات واملؤسسات املهتمة       
 . بدراسة اإلسالم واملسلمني يف اجملتمع الغريب 
 اليهود  - ١١

بولس   أو  شاؤول عمل اليهود على مؤازرة التنصري عندما حتولت النصرانية على يد  
 فكان هذا التآزر بني )٢(ت السابقة عليها، مبا فيها اليهودية احملر فة،   إىل خليط من الثقافا

اليهودية والنصرانية يف اجملتمعات املسلمة وغري املسلمة يربز بوضوح عندما حتتدم      
املشكالت احمللية أو اإلقليمية، ويكون إلحدى النحلتني ضلع فيها، كما برز يف احلرب     

 وكما  )٣(حرب السودان ضد املتمردين النصارى يف اجلنوب  األهلية اللبانية، وكما يربز يف 
 : برز كذلك يف احلرب على املسلمني يف البوسنة واهلرسك، ويف كوسوفو األلبانية   

وتعمل املؤسسات اليهودية داخل فلسطني احملتلة وخارجها على تعضيد التنصري    
لراسخة يف العقيدة من أن  وحتقيق بعض أهدافه اليت تتفق مع املنطلقات واملصاحل اليهودية ا

                                                 
جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود . ق يف خدمة التنصري واليهوداالستشرا. علي بن إبراهيم النملة  : انظر) ١(

 . ٢٧٣ - ٢٣٧ص).  م٢/١٩٩٠ - هـ ٧/١٤١٠ (٣ع. اإلسالمية
جنم عن خروج بولس إىل أوروبا أن اضطر للمواءمة بني عقائد اخلالص املنتشرة يف       : " يقول إبراهيم خليل أمحد ) ٢(

ادى هبا يسوع املسيح ، فامتزجت دعوة التوحيد بالنظريات        اإلمرباطورية الرومانية وعقيدة اخلالص اليت ن  
دار املنار ،      : القاهرة . ٢ط. يف مقارنة األديان  حماضرات  . إبراهيم خليل أمحد   : انظر..... " الفلسفية اإلغراقية  

 . ١٩ص. م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢
احليل   . طفى فوزي غزال مص: املستعمر الربيطاين يغلق جنوب السودان ليصبح مرتعا للمنصرين يف        : " انظر) ٣(

 . ١١ - ٧ص .  مرجع سابق-. واألساليب يف الدعوة إىل التبشري  
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 .بروتوكوالت حكماء صهيون اآلخرين خدم لليهود وعالة عليهم كما هو مصرح به يف 
)١(  

 . وقد ظهر يف صفوف املنصرين يهود منصرون وعمل بعضهم يف املنطقة العربية    
نفسه مات زومير وعائلته كانوا يهودا، وأن  زومير ) صاموئيل (السموءل ويذكر أن 
 وهو يعد من أبرز املنصرين يف املنطقة العربية، ويكثر ذكر امسه عند أي   )٢( على اليهودية

وقد آزره يف هذا فريق من املنصرين الذين كانوا    . حديث عن التنصري يف اجملتمع العريب
  )٣( .لو زومير. إيوزوجته بيتر يعملون معه يف املنطقة نفسها، وفيهم أخوة   

وينخرطون يف أعمال دينية قد تصل أحيانا إىل   وخيفي اليهود انتماءاهتم اليهودية 
التظاهر باإلسالم قصدا إىل اإلسهام يف مصادرته والتظاهر بالنصرانية من باب أوىل، نظرا   

                                                 
حىت إذا انطلقوا بعد الثورة    : " يقول عجاج نويهض مشريا على أساليب اليهود يف ترسيخ وجودهم وتأثريهم  ) ١(

 ٢. عب اهللا املختار عقيدة أهنم ش - ١: الفرنسية يضعون خمططا قائما على أساسني ، كان هذان األساسان مها  
 عقيدة أن هذا الشعب املختار يستطيع أن يفسد العامل ويعطله وخيربه ليقيم على أنقاضه ملكا يهوديا داوديا ،                 -

أما عقيدهتم    ..... يتفرد حبكم العامل بأسره ، وما األمم والشعوب إال حيوانات متخلفة العقل والذهن والفهم     
وأما قدرهتم على أن يصلوا إىل         .  املاسونية شيء كثري يف الربوتوكوالت  أهنم شعب خمتار فاإلشارة إليها وإىل  

هناية مبتغاهم ، فنحسب أن القطار قد فاهتم؛ ولكن قد يطول بالعامل األمريكي والربيطاين األمد وهو خمدر              
قاء على    ختديرا يهوديا ، وأهم عوامل هذا التخدير ليس الذهب واملرأة واجلاسوسية ، بل التنصري ظاهريا والب           

وقد أكثر اليهود من استعمال هذه اخلدعة وبعد طردهم من الربتغال وإسبانيا وقيام جملس       . اليهودية باطنا
وهكذا كان إسالم اليهود الذين جاءوا اململكة العثمانية بعد القرن اخلامس      . التفتيش عليهم بالعذاب املعلوم   

نصوصها ،  : بروتوكوالت حكماء صهيون. اج نويهضعج: انظر . " عشر فأسلموا ومسوا بالدومنة أي املهتدين  
 . ٢٩٧ - ٢٩٦ ص-. م١٩٩٠االستقالل ،  دار : بريوت. ٣ط. رموزها ، أصوهلا التلمودية 

وأعجب العجب أن يعلم القارئ بأن صموئيل زومير هذا ، الذي كان يرأس مؤمترات        : " يقول عبد اهللا التل ) ٢(
و يف أقصى الشرق ، والذي قاد معارك التبشري طوال ستني عاما            التبشري من أدنربة يف أقصى الغرب إىل لكن     

نفسه ، وذلك بأن طلب   ، قد كشف عن يهوديته الدفنية الراسخة يف أعماق ١٩٥٢انتهت هبالكه سنة 
وقد أخربين راهب من أصدقائي أيام معركة القدس ، أن  . حاخاما يلقنه يف ساعاته األخرية أثناء احتضاره

ا السر املذهل ، وال تبوح به ، حىت ال تنكشف حيل اليهود الذين يتضاهرون باعتناق           الكنيسة حتتفظ هبذ  
تبذل املاليني عبثا ، وتنخدع مبكر اليهود وخططهم      النصرانية ، وحىت ال يظهر إخفاق مجعيات التبشري اليت    

 . ٢٢٨ص . مرجع سابق. ءجذور البال . عبد اهللا التل  : انظر. اخلبيثة لبث الفنت والبغضاء بني اإلسالم واملسيحية 
 . ١١٨ و ١١٣ص. مرجع سابق . التبشري يف منطقة اخلليج العريب  . عبد املالك التميمي  : انظر) ٣(
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وهذا حيقق لليهود أهدافا . ملا للنصارى من قبول يف اجملتمع املسلم أكثر من قبوله لليهود  
 . ا لو جاهبهم املسلمون بإسالمهم  أبرزها رسوخ اليهود يف فلسطني احملتلة مدة أطول مم   

 املنظمات الدولية   -١٢

األصل يف املنظمات الدولية على اختالف اهتمامتها وختصصاهتا أن تلزم احلياد فيما    
يتعلق باألديان والثقافات، وأن تؤدي مهماهتا املناطة هبا، دون النظر إىل استغالل نفوذها      

ثقافية ألعضاء ويف هذه املنظمات على حساب سياسيا واقتصاديا لتحقيق أغراض سياسية و
 . األعضاء اآلخرين

وواقع احلال أن األحداث تثبت جبالء أكثر ما األيام أن املنظمات الدولية على       
وأهنا تسري حسب التوجيهات الغربية يف   . اختالف مهماهتا ختدم النظرة الغربية للعامل اآلخر  

  )١(. التعامل مع اآلخرين
سباب الظاهرة أن الدول الغربية بعامة هي اليت تدعم هذه املنظمات وقد يكون من األ

ماليا، وتتحمل جزءا كبريا من ميزانياهتا، وتتبىن مشروعاهتا، ولذا فإن الدول اليت تدعم     
وقد تناقلت األخبار وجود أسلحة داخل أكياس القمح املرسلة من   . أكثر تنال تأثريا أكرب

ورفاقه، ومن انشق  جون جرنج حيث املتمردون بقيادة  منظمة دولية إىل جنوب السودان،  
 . عنه أخريا، وكذا احلال يف اجملتمعات املسلمة األخرى  

وإذا مل تكن الصورة هبذا الوضوح فإن التوجه هلذه املنظمات يرسخ الفكرة الغربية يف           
  ، )اليونسكو(ومن ذلك أنشطة املنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم      . كل األنشطة

، وغريها من املنظمات اليت تسعى  )sos(ومنظمة الصحة العاملية، ومجعية رعاية الطفولة     
إىل ترسيخ الفكرة الغربية على مجيع األنشطة، أو ل ن ق ل  تنظر إىل مجيع اجملتمعات بنظرة   

ولعل هذا يدخل  . غريبة ال تتفق بالضرورة مع هذه اجملتمعات اليت ختدمها املنظمات الدولية
 .  لكل شيء مثنيف باب

                                                 
احليل   . مصطفى فوزي غزال:: يف. " منظمة الصحة العاملية مؤسسة تبشريية : " انظر على سبيل املثال ) ١(

 . ٧٥ - ٦٩ص. مرجع سابق. واألساليب يف الدعوة إىل التبشري  
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وال يغيب عن البال ممارسات املنظمات الدولية السياسية وغريها جتاه املسلمني يف      
البوسنة واهلرسك، والتردد الواضح يف اختاذ قرارات حامسة لنصرة املظلوم على غرار ما       
حدث يف منطقة اخلليج العربية يف اآلونة األخرية، عندما غزت العراق جارهتا الكويت يف   

 .  م١٩٩٠ ٨ ٢ هـ املوافق ١٤١١ ١ ١١
 التبادل الثقايف  - ١٣

وتقوم معاهدات واتفاقيات . التبادل الثقايف يعد  أحد الوسائل املهمة واملختلفة للتنصري  
" ثقافية بني بالد املسلمني والبالد األجنبية يكون نصيب املسلمني ومنها غالبا عرض   

ور واإلناث، وأكالت شعبية وصناعات  من رقص وغناء ولباس الذك" الفلوكلور الشعيب 
يدوية وحنوها، وقد يسمح بتوزيع كتيبات ونشرات وشرائح وأفالم عن البالد العارضة  

ويكون نصيب البالد األجنبية إقامة املراكز الثقافية الدائمة، واستقطاب    . وهنضتها املادية
فكرين وأساتذة   رجال الفكر والثقافة من أبناء البالد نفسها، وجلب احملاضرين من م

 . جامعات ورجال سياسة وقانون
وتعمل هذه املراكز على إجياد قوائم للمراسلة، وتتابع ذوي التأثري على اجملتمع       
وتزودهم باملطبوعة والنشرات واألشرطة املسموعة واملرئية املسموعة، وتدعوهم          

وكل  . ى بالدهمللمناسبات االجتماعية والوطنية، وبعضهم للدينية النصرانية اليت متر عل 
هذه وسائل تتغري وتتبدل وتطوع حبسب ما يقتضيه املقام، ويتناسب مع األشخاص  

 . املستهدفني
ولعل معظم أوجه النشاط الفين والرياضي تدخل يف املفهوم العام للتبادل الثقايف،  

وتستغل هذه املعاهدات . وهناك خطوات عملية فنية ورياضية واضحة فيه رائحة التنصري
فية للوصول إىل أوساط الشباب من خالل أوجه النشاط الرياضية الدولية واإلقليمية  الثقا

وحتشد امليزانيات اهلائلة هلذه     . واحمللية، توزع فيها النشرات واألشرطة والكتاب املقدس   
ويظهر هذا جبالء يف املباريات الدولية، حيث حيضرها مئات اآلالف ويشاهدها  . الوسيلة
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 لو مل يصل األمر إىل هذا التصور الواضح، فإن استغالل هذه املباريات    حىت. مئات املاليني
 . بالتنصري ال ميكن جتاهله

 التجارة واالقتصاد   - ١٤

وحنن نعلم أن اإلسالم قد  . للتجار ورجال األعمال جهود واضحة يف نقل األفكار  
ل األعمال والتجار ورجا. انتشر يف آسيا وإفريقيا عن طريق التجارة بالدرجة األوىل

الغربيون حيملون معهم أفكارهم إىل بالد املسلمني، ويعملون على خدمة الكنيسة يف      
وهذا ما فعله الفرنسيون يف لبنان وسورية، واملغرب العريب،   . جماهلم، دون وضوح بارز 

لبنان  يف كتابه أنيس صايغ يقول . وجنوب الصحراء الكربى، يف البالد اليت احتلوها
 فرنسا تعترب نفسها حامية املسيحيني يف الشرق، وخاصة املوارنة يف   كانت " :الطائفي

لبنان، ودعمت فرنسا هذه السياسة املستترة بثوب ديين يتعهد العالقات التجارية   
فقد ضاعفت فرنسا عنايتها بأمور التجارة،    . واإلرساليات التبشرية بني لبنان وفرنسا

  )١(. ابتة لتسهيل أمورهاوأرسلت القناصل وأسست املكاتب واملراكز الث
وال تزال هذه الوسيلة سارية املفعول، وخباصة مع إصرار معظم الدول اإلسالمية على  
االخنراط يف ركب احلضارة املادية احلديثة، يف الوقت الذي ال تزال تعاين فيه من نقص يف  

ركات  اخلربات البشرية احمللية واإلمكانات املادية، فتضطر إىل االقتراض وجلب الش   
ورمبا استخدمت بعض العاملني احملليني، وأملت عليهم   . األجنبية بعماهلا وإدارهتا األجنبية 

  )٢(. أمناطها اإلدارية، ودخلت من خالهلا إىل ما تريد  
                                                 

مصطفى خالدي    :  ، نقله ١٠٦ ص -. م١٩٥٥دار الصراع الفكري ،    : بريوت . لبنان الطائفي: أنيس صايغ ) ١(
وقد أراد املؤلف من    . ١٥٤ - ١٥٣ص . مرجع سابق. التبشري واالستعمار يف البالد العربية   . وعمر فروخ

كما يقول ". ة مزكاة فيه جاء سندا له وشهاد" كتابه هذا الرد على مؤلفي التبشري واالستعمار ، ولكنه    
 . ١١املؤلفان ص

وهذه  . وليس جديدا على الساحة التجارية أن يأيت بعض الذين خيدمون أغراضا دينية أو سياسية بثياب التاجر ) ٢(
الوسيلة تثبت مع الوقت جدواها ، وكذلك بعدها عن االكتشاف ، إ يشيع بني الناس أن العالقات يف هذا 

وأظن يف هذا التفكري شيئا غري يسري من السذاجة          . ية ال تتعدى التبادل واملصاحل التجارية    اجملال مع اآلخرين جتار  
فاآلخرون خيدمون مصاحل بالدهم االستعمارية والدينية كما خيدموهنا اقتصاديا ، ويقدمون هذه          . والسطحية
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 وسائل اإلعالم  - ١٥

وسائل اإلعالم من إذاعة وصحافة وتليفزيون وسينما ومسرح، باإلضافة إىل وسائل       
 أما .املختفيةت، كلها تسهم يف محالت التنصري، وهي من الوسائل االتصال ونقل املعلوما

فهذه موجودة وكثرية وتوجه إىل عدة لغات، وتغطي عددا      الصرحية الوسائل اإلعالمية 
 وقد بدأت اإلذاعات تدخل يف الشبكة الدولية اإلنترنت، وال       )١(. كبريا من ساعات البث

هنا وسيلة فاعلة وقابلة لالنتشار السريع،   يستبعد، بأي حال، أن تستغل يف التنصري، أل 
 . والوصول إىل آماد بعيدة  

أما الوسائل اإلعالمية غري الصرحية فتأيت ضمن املسلسالت واألفالم والربامج الوثائقية    
والتعليمية، اليت تطبع دائما بنمط العيش الغريب مبا فيه من ثقافة وممارسات دينية ال ختلو      

املوجهة      ) الكرتون (حىت أفالم الصور املتحركة  .  والسلوكياتمنها املصطلحات واألمثال
وتعمد إىل تأليف   . لألطفال تصبغ هبذه الصبغة اليت تشعر املتابع أحيانا أهنا مقصودة متعمدة    

املشاهدين واملستمعني والقر اء على الثقافة الغربية، اليت مل تستطع التخلص من التأثري الديين 
بل ر مبا ال تريد التخلص من هذا التأثري   . ومثلها ومبادئهاعليها يف معظم سلوكياهتا 

 . الديين، وتسعى إىل تعميقه وترسخيه ما دام سيحقق تبعية ثقافية تقود إىل تبعيات أخرى

                                                                                                                                            
 به رجل األعمال اليهودي      ولعل أقرب مثال ما قام  . اخلدمات من باب الوالء للبالد وساستها وقادهتا الروحيني  

من الواليات املتحدة األمريكية آرموند هامر يف االحتاد السوفيييت سابقا ، واجلمهوريات الروسية احلالية ، من    
وقد جنح يف  . عمل على توجيهها الوجهة الغربية يف اجلانب السياسي والثقايف والديين كذلك ، رغم يهوديته       

  .جهوده ، ورأى نتائجها قبل رحيله  
حيصي كرم شليب أكثر من مخس وثالثني حمطة إذاعة منتشرة حول العامل ، ومنها إذاعة الفاتيكان اليت ثبت       ) ١(

إرساهلا بأكثر من سبع وأربعني لغة أربع وثالثون منها أساسية ، وثالث عشرة لغة تستخدم يف مناسبات     
ما  (ساعة يف األسبوع ،  )١٥٠٠(ائة ويزيد عدد الساعات املبثوثة باللغة العربية عن ألف ومخس م    : خاصة

اإلذاعات التنصريية املوجهة إىل املسلمني        . كرم شليب  : انظر. ساعة يف السنة ) ٨٠,٠٠٠يقرب من مثانني ألف   
ويعد هذا   . ٨٧ - ٨٥ ، ٧٧ - ٧١ص .  م١٩٩١ - هـ  ١٤١٢مكتبة التراث اإلسالمي ،    : القاهرة . العرب

 . اله وأحدث ما اطلعت عليه العمل العلمي الدقيق أفضل ما نشر يف جم    
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اإلرسال اإلذاعي احلايل املوجه للمسلمني   " يف حبث له عن أكوورد . فريد دويقول 
 متابعة تعليمه أو يود اهلجرة، ولقد كتبنا     إن اللغة اإلجنليزية مهمة لكل عريب يرغب يف     ": 

إىل هيئة اإلذاعة الربيطانية اليت لديها سلسلة ممتازة من برامج تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني 
ولقد منحتنا السلسلة وأذنت لنا بتقدميها عرب إذاعتنا، وقد أجرينا بالفعل    . بالعربية

 اخلتام كنا نتوجه بالسؤال عما إذا كان   تعديالت على السلسلة استخدمناها كط عم، ويف 
املستمع يرغب يف نسخة جمانية من كتاب حيتوي على العربية واإلجنليزية جنبا إىل جنب،   

  )١(". وعندئذ نرسل له نسخة من اإلجنيل بالعربية واإلجنليزية  
من أكرب املدن يف احمليط اإلسالمي اليت تسهم يف  اخلرطوم مث القاهرة وبريوت وتعد 

ذه الوسيلة اإلعالمية من خالل استغالل الصحف املأجورة يف أكثر األحيان، وغري     ه
هذا عدا الصحف ووسائل اإلعالم األخرى واإلذاعات الصرحية     . املأجورة يف أحوال نادرة  

  )٢( .اليت تنشر التنصري
واإلعالم يعد من الوسائل احلديثة غري التقليدية، وخباصة يف جماالت استغالل تقنية   

التصال وتقنية املعلومات، حبيث ميكن من خالل استغالل البث املباشر بث املواعظ   ا
واخلطب والربامج التنصريية املوجهة، اليت ميكن تقنيا مشاهدهتا يف مجيع اجملتمعات اليت        

وال يقتصر األمر على هذه اجملتمعات اليت وصلت إىل   . وصلت إىل مستوى تقين متقدم 
قتصر األمر على هذه اجملتمعات، بل تنقل التقنية إىل اجملتمعات وال ي. مستوى تقين متقدم

صغرية تنصريية تبث هذه الربامج .) إم. إ ف(األقل تقدما من خالل إحداث حمطات حملية  
وكذا احلال مع األجهزة الشخصية العارضة لألفالم والربامج اجلاهزة كأجهزة          . اإلعالمية

للمعلومات، باإلضافة إىل استغالل تقنية املعلومات   وغريها من الوسائل الناقلة  ) الفيديو(

                                                 
خطة لغزو العامل  : التنصري: يف". اإلرسال اإلذاعي احلايل املوجه إىل املسلمني   . " أكوورد. فريد د: انظر) ١(

 . ٥٨١ - ٥٦٢ ص -. ت. د. ن. د. م. د. ماكوري. حترير دون م. اإلسالمي
 . ٢١٤ - ٢١٣ص .  مرجع سابق-. العربيةالتبشري واالستعمار يف البالد   . مصطفى خالدي وعمر فروخ  : انظر) ٢(
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احلديثة مثل الربيد اإلكتروين، وشبكات املعلومات القابلة لالشترك الشخصي، مثل الشبكة    
 . الدولية اإلنترنت

 املنح الدراسية  - ١٦

 ذلك أن بعض املنظمات التنصريية    املختفي،املنح الدراسية وسيلة من وسائل التنصري  
النجباء ومن يتبني عليهم قسط عال من الذكاء، وتسهل هلم مواصلة دراساهتم    ختتار من 

اجلامعية والعليا يف الغرب، وترعاهم باملنح املباشر، أو بإعطائهم اإلعانات املقطوعة، أو       
 . اإلسهام يف بعثهم إىل اجلماعات واملعاهد العليا 

د اإلسالمية اجملاالت  ومن جهة أخرى جيد العائدون من البعثات اخلارجية إىل البال    
ملا يتوقع منهم من اإلسهام يف تنمية البالد،    " أمامهم مفتوحة يف كثري من هذه البلدان 

جبهودهم العلمية اليت اكتسبوها من البعثات، كما وهو مضمون وحديث جاردنر السابق  
  )١(. ذكره

جلامعات العربية  ومن هذا املنطلق تقوم حماوالت للتقليل من إعطاء املنح الدراسية يف ا  
واإلسالمية، وخباصة يف البالد العربية الغنية مبؤسساهتا العلمية والتعليمية ومواردها الطبيعية     
كما تقوم احملاوالت للحد من انتشار تأثري هذه املؤسسات التعليمية من خالل التضييق  

 . اسطتهعلى املتخرجني منها، عندما يعودون إىل بالدهم، فال جيدون عمال يرتزقون بو  
 التنمية  - ١٧

من    " ومن الوسائل احلديثة إسهام اجلمعيات التنصريية يف جماالت التنمية حتت شعار   
هيئة جملس الكنائس   وقد أنشئت هلذه الصدود جلان مثل   ". الكنيسة إىل اجملتمعات 

وتعمل هذه اهليئة يف حقوق التنمية املتنوعة املختلفة مثل       " لإلسهام يف أعمال التنمية،  
إقامة القرى الزراعية وعقد الدورات التدريبية املهنية ملختلف التخصصات التقنية والفنية،    

                                                 
 . ٧٤من صفحة  ) ١(انظر اهلامش رقم  ) ١(
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) وحدات اإلقراض(وتقدمي القروض املباشرة على الفالحني عن طريق مؤسسات 
  )١(". ومشروعات التهجري الداخلي للسكان وغري ذلك  

ل هذا اإلسهام تسعى  وتسهم هذه اهليئات إسهاما مباشرا يف هذه اجملاالت، ومن خال  
ولو مل يكن إال اإلسهام هدفا لكان كافيا يف إشعار   . اجلمعيات إىل حتقيق بعض األهداف

اجملتمعات أن املنصرين إمنا يسعون إىل رخاء اجملتمعات وإخراجها من أسر التخلف واجلهل          
هذا عدا ما يصحب فترة اإلسهام من اختاذ وسائل أخرى تكون     . وقلة اإلمكانيات

ومتها غري ميسورة، إذا ما أشعر األهايل أو احلكومات أن التصدي هلا فيه مدعاة إىل    مقا
وقد تعر ضت السودان إىل  . التخلي عن اإلسهام يف جماالت التنمية مبشروعاهتا املختلفة

. ضغوط رمسية دولية عندما سعت إىل إخراج بعض املؤسسات التنصريية من السودان    
 . عانات والقروض إذا ما مت اإلبعاد  وكانت الضغوط صرحية بقطع اإل 

 التقومي املستمر  - ١٨

السعي دائما إىل تقومي األساليب واالستمرار يف املؤثر منها، وطرح تلك اليت عفا عليها    
كلورادو بالواليات املتحدة   الزمن وكان هذا من أهم األهداف اليت جاء هبا مؤمتر 

ث سعى إىل تطوير أساليب م، حي١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨الذي عقد سنة األمريكية 
 فاقترح املؤمترون يف هذا املؤمتر   )٢(تنصريية تتماشى مع معطيات العصر احلديث وتطوراته 

أساليب ووسائل ليست كلها جديدة حبتة، ولكنها تطوير ألساليب ووسائل تقليدية   
تأثري ألبست لباس العلمية والدراسة والتخطيط املسبق، كأسلوب الفالح، واختيار التربة وال   

النفسي، وإيقاظ اللغات واللهجات احمللية بترمجة اإلجنيل إليها، واملطبوعات والبث اإلذاعي 

                                                 
 ١٤٠٤دار الشروق ،  :  جدة -. ٤ ط-. غارة تبشريية جديدة على أوندنسيا   . أبو هالل األندونيسي   : انظر) ١(

 . ٩٠ - ٨٨ص .  م١٩٨٤ -هـ 
 . ١٩ - ١ص. مرجع سابق . يخطة لغزو العامل اإلسالم : التنصري. ماكوري ، حمرر. انظر دون م) ٢(
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واإلعالمي بعامة، واحللقات الدراسية باملراسلة، واالهتمام مبشكالت الشعوب اإلسالمية،       
  )١(. واحلوار اإلسالمي النصراين

ريد فرضها يف احلوار وعلى   على الطريقة النصرانية اليت ترفض التخلي عن مسلمات ت
احملاورين من املسلمني سالح ذو حدين، فكما يعدونه وسيلة للتنصري نعده حنن وسيلة      

 . للمواجهة وللدعوة حبسب النظرة إىل احلوار وأصوله وطرقه ومنطلقه      

                                                 
. حبث يف أخطر استراتيجية طرحها مؤمتر كلولورادو التنصريي     : تنصري املسلمني   . عبد الرزاق دياربكريل   : انظر) ١(

 . ٨٥ - ٦٧ص. م١٩٩١ هـ ١٤١١دار النفائس ،   :  الرياض-. ٢ط 
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 الفصل الرابع 
 وسائل مساندة للتنصري 

 متهيد 
بيل الوصول إىل اجملتمعات   ومع الوسائل املباشرة اليت اختذها املنصرون يف س

اإلسالمية، وغري اإلسالمية، جند أن هناك ظروفا هتيأت للمنصرين، وهيأت هلم الطريق    
ومن هذه    . ، وقد ساندهتم يف حتقيق أهدافهم التنصريية"األخرى " للتوغل يف اجملتمعات 

 األساليب ما هو قدمي طارئ، ومنها ما هو قدمي يتجدد، ومنها كذلك ما هو جديد مل       
 : ومن أبرز الوسائل املساندة للتنصري واملنصرين اآليت . يكن وله وجود من قبل 

 االحتالل  - ١
وقد   ). االستعمار( هي االحتالل - فيما يبدو يل -الوسيلة املساندة األوىل واألقوى  

دعا املنصرون املستعمرين إىل احتالل البالد اإلسالمية وغري اإلسالمية، وعندما احتلت     
لل احملتلون العقبات أمام املنصرين، واستطاعوا أن يقيموا مؤسساهتم يف بالد      البالد ذ

والتآزر بني احملتلني واملنصرين جانب فرضته الكنيسة، وجعلته جماال  . املسلمني بكل سهولة
لالنتقام ألولئك الذين أخرجوا من فلول احلمالت الصليبية، ولذا قيلت العبارة املشهورة يف          

اليوم  : "  الرابع من القرن الرابع عشر اهلجري، الثاين من القرن العشرين   القدس، يف العقد
عندما دخل دمشق  غورو  وقريب من هذا ما قاله اجلنرال   )١(". انتهت احلروب الصليبية  

  )٢( ."ها قد عدنا يا صالح الدين : "  وقالصالح الدين األيويب،الشام ووقف على قرب 
                                                 

دسة ، بعد احتالل الربيطانيني هلا يف      هذه العبارة أطلقها اللورد اللنيب ، وقد ترجل ماشيا إىل قلب املدينة املق         ) ١(
اليوم انتهت احلروب الصليبية   : " م ، وعندما أشرف على كنيسة القيامة قال عبارته املشهورة ١٩١٧أواخر سنة 

. دار الفتح للطباعة والنشر؛    :  بريوت-جهاد شعب فلسطني خالل نصف قرن   . انظر صاحل مسعود أبو بصري ". 
 . ٦٥ص

 ١٣٩٥] املؤلف  : طرابلس الشام [ ٢ط. دمروا اإلسالم أبيدوا أهله:  قادة الغرب يقولون.انظر جالل العامل) ٢(
 ، حيث يذكر املؤلف أن اجلنرال غورو عندما تغلب على جيش ميسلون    ٢٧ - ٢٦ ص-.  م١٩٧٥ -هـ 

ها  : " هخارج دمشق بالشام توجه فورا إىل قرب صالح الدين األيويب عند اجلامع األموي ، وركله بقدمه وقال ل         
 ". قد عدنا يا صالح الدين  
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وجها لوجه حول أي الفريقني      ) املستعمرون (ة وقد وقف املنصرون ورجال السياس  
واملعروف يف التاريخ أن املنصرين هم الذين يدخلون البالد أوال، مث         . جيب أن يتقدم اآلخر
إال أن املنصرين رغبوا يف تقدم اجليوش عليهم مع بداية القرن الثالث      . يتلوها املستعمرون

درك احلكام احملليون أن دخول     التاسع عشر امليالدي، وذلك بعد أن أ  -عشر اهلجري  
وكان املنصر . املنصرين يعين احتالل البالد، فيجد املنصرون من ذلك عنتا ومشقة 

قد اقترح أن تتعاون احلكومات الغربية يف سبيل منع انتشار اإلسالم بني القبائل   واطسون 
، وال يزال )ماإلسال(الوثنية يف إفريقيا، حىت تكون مهمة التنصري أهون عندما يزول املنافس 

  )١(. املنصرون خيشون هذه املناقشة خشية شديدة   
أن السيادة الغربية يف قطر إسالمي ما معناها تسهيل انتقال املسلمني       " ويرى املنصرون  

  )٢( ."إىل النصرانية، أما فقدان هذه السيادة فينتج عنه حركة عكسية متاما  
 هـ  ١٦/٩/١٣٣٤ كتبها يف يف مذكراته اليت دوفوكو ويصرح بذلك أيضا، األب 

أعتقد أنه إذا مل يتم تنصري املسلمني يف مستعمراتنا بشمال : "  م، إذ يقول١٦/٧/١٩١٦
إفريقيا، فإن حركة وطنية ستقوم هبا على غرار ما حدث يف تركيا، وإن خنبة من املثقفني      

سيني وال ستتكون يف املدن الكربى متأثرة بالفكر الفرنسي دون أن يكون هلا إحساس الفرن  
طيبوبتهم، وإن هذه النخبة ستحتفظ مبظاهر اإلسالم، رغم ضياع روحه، لتؤثر هبا على  
اجلماهري، ومن جهة أخرى فإن مجهور الشعب من البدو والرحل سيبقى جاهال عدمي        
الصلة بنا متمسكا بإسالمه حاقدا على الفرنسيني، حمتقرا هلم بدافع من وازعه الديين   

                                                 
١٩٨٨منشورات رسالة اجلهاد  : مالطا. التبشري الصلييب والغزو االستعماري . عبد الفتاح أمحد أبو زايدة: انظر) ١(

 مرجع   -. التبشري واالستعمار يف البالد العربية . مصطفى خالدي وعمر فروخ  : وانظر أيضا.  ص١٤٧ -. م
 . ١٤٥ ص -سابق 

 . ١٤٦ص . املرجع السابق  . التبشري واالستعمار يف البالد العربية  . صطفى خالدي وعمر فروخ  م: انظر) ٢(
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 وقد عاش هذا األب بني   )١(...... " رنسيني من رجال السلطةوأشياخه ومعاملة الف
 . الطوارق املقاومني لكل تسرب أجنيب

وكأن االحتالل هبذه اجلهود املبذولة للمنصرين يرد هلم اجلميل عندما دعوا له ومهدوا           
لقد متت حماوالت نشيطة،    " :جاك مندلسونويف هذا يقول املنصر األمريكي  . له

 وكما يقول  )٢(" ين، ال ملصلحة الكنيسة وإمنا خلدمة االستعمار والعبودية  الستعمال املبشر
:  م١٨٠٤ ٥ ٢٢ هـ ١٢١٩ ٢ ١٢يف جلسة جملس الدولة يف تاريخ        )٣(نابليون األول 

إن يف نييت إنشاء مؤسسة اإلرساليات األجنبية، فهؤالء الرجال املتدينون سيكونون عونا    " 
إن مالبسهم   . سأرسلهم جلمع املعلومات عن األقطار. يكاكبريا يل يف آسيا وإفريقيا وأمر

  )٤(". حتميهم وختفي أية نوايا اقتصادية أو سياسية
  السياسة - ٢

واملعلوم، نظريا، عن احلكومات الغربية أهنا    . احلكومة الغربية وسيلة مساندة للتنصري  
يكفل احلرية  حكومات علمانية، وهذا يقتضي عدم اهتمامها بالدين إال بالقدر الذي 

وعلمانية الدولة ال تعين عدم تدي ن القائمني     . الدينية واملمارسات الشخصية للشعائر الدينية
ولكن الوجهة النظرية تقول بعدم إقحام الدين يف شئون الدولة، حبيث يكون له أثر     . عليها

 خباصة، إال ومهما أحسنا الظن يف علمانية الدولة الغربية   . يف قراراهتا الداخلية واخلارجية 
                                                 

ونقلها    . انظر تكملة هذه املذكرة عند عز الدين العراقي الذي قام بترمجتها ونشرها يف جملة البيئة اليت أصدرها                ) ١(
 رمضان -م ١٩٧٣اكتوبر  (١٠ ، ع٨١اهلالل مج ". أخطر أسلحة االستعمار  : التبشري. " منها عالل الفاسي

 . ٧٠ - ٦٠ص ).  هـ١٣٩٣
: القاهرة . ترمجة إبراهيم أسعد حممد   . األديان يف إفريقيا املعاصرة   : الرب واهللا وجوجو  . جاك مندلسون : انظر) ٢(

 . ٢٠٩ ص-. م١٩٧١دار املعارف ،  
وكان قد أحضر معه     . له مصر ضرب اإلجنليز باملسلمني باحتال   ). م١٨٣١ - ١٧٧٩(نابليون بونابرت األول    ) ٣(

وحياته . وحاول احتالل الشام ، ولكنه أخفق أمام حصون عكا     . جمموعة من املستشرقني ، ودخل األزهر آنذاك     
املوسوعة   : انظر. هناك بالسرطان  وقد نفي إىل سنت هيالنة ، حيث مات. حافلة باألحداث العسكرية والثورية  

 . ١٨١٢ص  . مرجع سابق . العربية امليسرة 
 ، نقال عن جاك ١٢٨ ص-مرجع سابق -حقيقة التبشري بني املاضي واحلاضر   . أمحد عبد الوهاب: انظر) ٤(

 . ٢٠٩ ص-األديان يف إفريقيا املعاصرة مرجع سابق    : الرب واهللا وجوجو  . مندلسون
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أننا ال ميكن حبال أن نغفل جهودها يف مؤازرة املنصرين من خالل اهلبات والتسهيالت  
وتبين املشروعات ودخول املنصرين يف عمليات إخبارية ختدم هذه الدول، ودخول رجال    

 . املخابرات بني املنصرين
 املواطنون  - ٣

فامليزانيات املرتفعة للمنصرين . واملواطنون الغربيون يساندون املنصرين مساندة قوية  
ومؤسساهتم إمنا تأيت من املواطنني الغربيني أفرادا كانوا أو ممثلني ملؤسسات جتارية     

. ومحالت التربعات تتكرر يف وسائل اإلعالم ويف الشوارع، ويف الربيد يوميا . واقتصادية
كون اجلانب وتزداد بكثرة أيام اآلحاد، حيث يتردد بعض الناس هناك على الكنائس وي

ومن ال يذهب إىل الكنيسة  . الروحي على قدر من االستيقاظ بعد املواعظ امللهبة للحماس  
ومن ال يذهب إىل الكنيسة هذا اليوم    . هذا اليوم يتعرض هلذه املواعظ امللهبة للحماس   

يتعرض هلذه املواعظ من خالل شاشات التليفزيون أو اإلذاعات احمللية اليت ترتبط بالكنيسة   
  )١(. جربأ

 الفقر  - ٤
تعد ظروف الفقر والفاقة اليت خلفتها جمموعة من العوامل البشرية والكوارث الطبيعية  

وهي وسيلة  . احلال ة باملسلمني بقضاء اهللا وقدره إحدى الوسائل املساندة حلمالت التنصري  
على  فهؤالء املنصرون لديهم من اإلمكانات املادية ما جيعلهم قادرين  . مساندة قوية

الوصول إىل املناطق املنكوبة مهما كانت وعرة أو نائية ما دام فيها فقراء معوزون يأكل       
وهم على هذه احلال مستعدون لقبول أي إغاثة تصل إليهم دون         . اجلفاف من جلودهم 

النظر إىل مصدرها واألهداف من ورائها، وال جمال هنا للتفكري يف االنتماءات العقدية    

                                                 
 ساعات من  وتعمد الكنائس إىل استئجار . تتبع اإلذاعات وحمطات التلفزيون احمللية نظام تأجري ساعات البث   ) ١(

واملشهور عن أحد القسس ويسمى        . وبدون مناسبة أحيانا. صباح أيام األحد ، ويف املناسبات الدينية األخرى   
بيلي جراهام كثرة استغالله هلذه الوسيلة ، حبيث يقف الساعات الطوال وهو يعظ الناس دون انقطاع من             

كز اإلسالمية اتباع هذا األسلوب حمليا ، وتفلح         وحتاول بعض املرا . اإلعالنات التجارية أو األخبار أو غريها    
 . أحيانا ، وتنقصها اإلمكانات الفنية واملادية أحيانا أخرى  
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كري يف هذه احلال يتوقف، وعندما يعاود الذهن القدرة على التمييز يرفع    والفكرية ألن التف 
 عالمة استفهام عريضة؛ أين املسلمون منا؟   
 األمراض  - ٥

وكذا تفشي األمراض واألوبئة يعد مرتعا خصبا للتنصري واملنصرين وألي دعوة أو      
 أن يتصور امرؤ منظر    وميكن . وتربز هنا وسائل التنصري املتعلقة بالتطبيب والتمريض. توجه

أم حتمل رضيعا شاحب الوجه بارز األوداج متضخم البطن ليستقر يف ذهن هذا املرء      
استعداد هذه األم على منح ابنها ألي شخص سيعمل على شفائه بأي اسم من األمساء 

واملنصرون يعرفون استغالل املوقف هذا فيعزون حماوالت شفاء  . يستخدم هذه الوسيلة
 فإذا أراد اهللا املريض أن يشفى قيل ألهله إن        -عليهما السالم  -سى ابن مرمي عيالطفل إىل 

-ما يريده له هؤالء املنصرون، وما ال يريده هو     لعيسى  فيكون عيسى،هذا كان بفضل 
 .  لنفسه-عليه السالم 

 قلة الوعي  - ٦
ل عند كثري وقلة الوعي بالدين وباحلياة واجلهل املطبق بني الناس، واختالط احلق بالباط   

منهم، واختالط الصدق باخلرافة، وانتشار البدع، كل هذه عومل كفيلة باستقبال       
فهم ال  . واملخرج هنا أن منطلق هؤالء املنصرين ديين . املنصرين وما حيملون من أفكار

يدعون إىل نبذ الدين، وال يدعون إىل ترك الصالة والصيام أو قيام أي عالقة بني العبد        
قة، ولكنهم يرسخون هذه املفهومات بطريقتهم هم وليس بالطريقة         والرب بأي طري

مادي االعتقاد "أن زومير وقد ذكر  . الفطرية اليت يولد عليها اجلميع وينشأ عليها البعض
  )١( ."بالتمائم وتأثريها يؤخر أحوال الشعوب اإلسالمية ويزيدها شقاء 

يعد عائقا أمام محالت   ووجود الوعي الديين واألخذ بأسباب احلضارة واملدنية       
إن اخلطة الفاسدة اخلطرة اليت     : "نفسه، حيث يقولزومير ويؤيد هذا ما ذكره . التنصري

تفضي ببث مبادئ املدنية مباشرة مث نشر املسيحية ثانيا عقيمة ال فائدة ترجى منها، ألن 
                                                 

 . ٩٢ ص-مرجع سابق  -الغارة على العامل اإلسالمي  . شاتليه. ل. أ: انظر) ١(
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 كثرية إدخال احلضارة واملدنية قبل إدخال املسيحية ال حتمد مغبته، بل تنجم عنه مساوئ    
  )١(". تفوق املساوئ اليت كانت قبال

إن غالبية   : "م١٩٧٨ - هـ  ١٣٩٨كلورادو  ويؤيد هذا أيضا قول أحدهم يف مؤمتر     
أو   (املسلمني الذين حيتمل أن يتنصروا هم من الذين يعتنقون ما يطلق عليه اإلسالم الشعيب 

يعرفون القليل جدا عن  ، وهم أرواحيون، يؤمنون باألرواح الشريرة واجلن و  )إسالم العامة
اإلسالم األصيل، كما يؤمن هؤالء بدرجة كبرية بالتعاويذ اليت يعتقدون أهنا متدهم بالقوة  

 أما اجلن فيؤمن به املسلمون، وأما األرواح الشريرة    )٢(". ملواجهة شرور احلياة وحتدياهتا  
م اليومية، ألن    والتعاويذ فال ينبغي أن يكون هلا مكان يف قلوب املسلمني، وال يف حياهت  

عقيدة التوحيد اليت نؤمن هبا ونتبناها ال تدع جماال للخرافة أن تنخر يف حياتنا، فتهدمها،   
وما تفشي هذه التعاويذ، واستشراء اخلرافة يف بعض اجملتمعات املسلمة إال نتيجة حتمية       

مات بالتخلف   للبعد عن العقيدة الصافية اليت يقلل من شأهنا وشأن دعاهتا، وتوجه هلم االهتا  
 . واالحنراف

 االستعداد الذايت  - ٧
ولدى املنصرين، يف جمملهم، االستعداد الذايت لالخنراط يف محالت التنصري لدوافع      
خمتلفة، أبرزها املغامرة والرحالت والدخول يف جمتمعات خمتلفة عن اجملتمع الغريب، مث تأيت      

ليست الدوافع الدينية مع وجودها هي   و. الدوافع الدينية املقصودة أوال من وراء احلمالت  
 -ولو كانت حمدودة   -املؤشر األول لالستعداد الذايت جلميع املنصرين، ألن أعدادا منهم       

تتخلى عن اهلدف التنصريي، ورمبا حتولت عن النصرانية إىل اإلسالم أو إىل غريه، واجتهت       
النصارى ورمبا املسلمني،   إىل جمال الدعوة إىل هذا التوجه اجلديد، وخباصة اإلسالم، بني    

وهي قليلة وحمدودة، ولكنها على أي حال تربز شيئا من     . وقد وجدت حاالت كهذه 
وقد قابلت حاالت من هذا القبيل يف . شعور هؤالء املنصرين جتاه دعوهتم إىل النصرانية 

                                                 
 . ٩٢ ص- املرجع السابق   -. الغارة على العامل اإلسالمي . شاتليه. ل. أ: انظر) ١(
 . ٢٥٢ ص-مرجع سابق  -. خطة لغزو العامل اإلسالمي: التنصري . ماكوري. دون م: انظر) ٢(
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يصبحوا    الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا ويف اململكة العربية السعودية كانوا قد هيئوا ل 
منصرين، ومارسوا التنصري يف بالدهم، ويف بعض املناطق اإلسالمية، ولكنهم اهتدوا      

 . وأصبحوا دعاة إىل اإلسالم يكفرون عن نشاطهم الذي كانوا يقومون به قبل اهلداية 
 الضمانات املالية  - ٨

 ويف الوقت ذاته يتلقى املنصرون ضمانات مالية واجتماعية من املنظمات واملؤسسات 
التنصريية ال تقتصر عليهم فحسب، وإمنا تشمل أهلهم وأوالدهم، من حيث تأمني السكن     
واإلعاشة والتربية والتعليم، واحلصول على املنح العلمية للدراسة يف جامعات عالية   

 . املستوى
وأقرب مثال على هذا الدعم املادي الضخم أنه اتصل يب، أيام البعثة، أحد مندويب      

وبعد .  وطلب مقابليتforestersات تدعو نفسها مجعية الفورسترز منظمة من املنظم
وضربت له موعدا زارين فيه يف بييت، . متنع مين وإصرار وإحلاح منه مسحت له باملقابلة 

وعرض علي برامج املنظمة وأوجه نشاطها، وسألين إن كنت أرغب يف االنضمام   
 مين أن يعرض علي أربعة أسئلة،  للمنظمة، إال أنه قبل أن يسمع إجابيت على العرض طلب

وكان السؤال األول هو    . حتدد اإلجابة عليها مدى رغبيت يف االنضمام، ولو بعد حني
. مدى قبويل رعاية اجلمعية البين، املولود حديثا، من الروضة حىت يتخرج من الكلية   

لوريدا والسؤال الثاين كان عن مدى قبويل لتأمني مسكن يل على أحد الشواطئ يف والية ف 
أو يف والية كاليفورنيا، عندما أصل إىل سن التقاعد، وحيث كانت إجابيت على السؤالني      
بالنفي رفض املندوب طرح السؤالني الباقيني، إذ مل تكن هناك فائدة من عرضهما، بعدما   

وقد كررت ذكر هذا املوقف يف  . تبني له عدم رغبيت يف قبول مثل هذه اإلغراءات 
نه يربز جتربة ذاتية يف التعامل مع هذه املنظمات، مع أين كنت أمتىن أين  مناسبات متعددة أل

مل أجب على كل سؤال على حدة، وانتظرت حىت ينهي املندوب أسئلته األربعة، ولكن    
 . فات علي ذلك، وفات علي السؤاالن األخريان إىل اآلن  
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 احلقد الكمني  - ٩
نصري، جند أن البعض اآلخر يدفعه احلقد      وكما أن البعض يدفعه اإلميان مبا يقوم به من ت

ويصحب هذا احلقد  . الكمني املوروث ضد املسلمني خباصة، وضد األجناس األخرى بعامة   
لدى البعض الرغبة يف تأكيد سيطرة الرجل األبيض اليت إن مل تصل عن طريق االحتالل    

يث إشباع اجلانب  والتبعية السياسية فإهنا تصل عن طريق التنصري، ح) االستعمار(املباشر 
الروحي أوال، مث تتحقق اجلوانب األخرى بعدئذ، وهذا اجلانب قد يؤكد لنا عدم حصر        

بل إن هناك  . احلمالت التنصريية من خالل العاملني هبا على الدافع الديين احملض فحسب 
 . دوافع قد تكون أحيانا ذاتية تقود البعض إىل االحنراف يف احلمالت التنصريية   

 ب يف التعاليم التسي - ١٠
أو   شاؤول والنصرانية تعرضت للتحريف منذ القدم، أي منذ تدخل اليهود ممثلني يف  

وهذه التحريفات املستمرة أكسبت النصرانية تسيبا يف  . يف تصريف أمور النصرانية بولس 
التعاليم قد يسميه البعض باملرونة، فكان االستعداد للتنازل عن بعض التعاليم الدينية قائما،   
حىت التعاليم اليت كانت صارمة واليت تتعلق بالطالق والتعدد والسماحة وغريها ت نوزل     

فكان التنازل عن املبادئ واملثل مساندا للمنصرين يف شق طريقهم يف اجملتمعات . عنها
وبني القبائل، اليت ختضع ألوامر شيخ القبيلة، الذي خيضع بدوره لضغط مستمر من   

ة، مع البقاء على ما هو عليه من عادات وتقاليد حملية ال تتفق املنصرين بقبول النصراني
 -وإن مل يقبل بالنصرانية فليتخل عن اإلسالم   . بالضرورة مع أولويات الرساالت السماوية  

 وال مانع لدى املنصرين يف سبيل الوصول إىل هذه    -إن كان مسلما أو قريبا من اإلسالم  
 املوروثة اليت  - عليهما السالم -سى ابن مرمي املسيح عيالغاية من التضحية بتعاليم 

 . يدعون إليها يف جمتمعاهتم نظريا على أحسن األحوال 
 جتهيز املنصرين  - ١١

ومؤسسات التنصري من مجعيات ومنظمات تعمد إىل جتهيز املنصرين جتهيزا تاما  
عليمهم  فتعمل هذه املؤسسات على ت. مستغلة فيهم استعدادهم الذايت للرحلة واملغامرة 
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اللغات والطباع والعادات واألديان السائدة وجوانب الضعف فيها، وإن مل يكن فيها   
جوانب ضعف أوجدوا فيها هذه اجلوانب، كما هو احلال يف موقفهم من اإلسالم،         

فينطلق املستشرقون   . مستعينني هلذا العمل بافتراءات املستشرقني القدمية واحلديثة 
كما أهنم على استعداد ملواجهة    . جملتمعات املقدمني عليهاواملنصرون وهم على دراية با  

الصعاب والعقبات فيما يتعلق بالتعامل أو العيش أو العادات الغذائية أو السكن، يشاطرون      
الناس طعامهم ومعاشهم ومسكنهم ولباسهم أحيانا، وإن مل يكونوا على قناعة تامة مبا  

ويف جمتمعاتنا العربية أكلوا  .  والتقاليد األخرىيعملون، وخباصة يف جماالت العادات الغذائية 
حلم اجلزور وشربوا حليب اخللفات ولبنها، بل جلسوا حتت النياق حيلبوهنا، وأكلوا األقط  
والكمأ، بل رمبا جربوا أكل اجلراد واحليوانات الربية اليت مل يعهدوا يف حياهتم وجمتمعاهتم   

وعلى مثل هذا   . ل حيوان متوحش خشن الغربية، وهم أولئك الذين يعتقدون أن اجلم 
 . يقاس الوضع يف اجملتمعات األخرى يف آسيا وإفريقيا

 تساهل املسلمني  - ١٢
وتساهل بعض املسلمني واحلكام احملليني ورؤساء القبائل وشيوخها، وال سيما يف     
شرق إفريقيا، واستقطاهبم للمنصرين والترحيب هبم وتقريبهم وإعطاؤهم التسهيالت  

فقد فتح البعض   .  مؤسساهتم التنصريية، يعد إحدى الوسائل املساندة للتنصريإلقامة
األبواب على مصاريعها للمنصرين، وعدهم املنقذين من التخلف والرجعية واجلهل        

 . )١(. واالنطوائية

                                                 
ينقل عن بعض املسؤولني يف إحدى البلدان اخلليجية أثناء رده على اعتراض األهايل على التمكني للمنصرين         ) ١(

الرجال جاؤوا  هؤالء الرجال ، من هم؟ هل هم دبلوماسيون؟ هل هم سياسيون؟ جتار؟ ال ، هؤالء   : "... قوله
كل إنسان ميوت اليوم ،   . إهنم يبنون مستشفى ليعتنوا مبرضنا   . ويعلم اهللا أننا جهالء كاحلمري . هنا ليعلمونا

ال أدري ما هو هذا الشيء ، ولكين أريد     . الطبيب يريد شيئا . ولكن عندما جاء هؤالء وجدنا من يعتين مبرضنا 
أصول التنصري يف اخلليج   . كونوي زيقلر. هـ: انظر". يه إياه أن أقول علن ا بأن أي شيء يريده الطبيب فسأعط

مكتبة ابن القيم ،    :  ـ املدينة املنورة .ترمجة مازن صالح املطبقاين  . ١٠٨دراسة ميدانية وثاقي ص  : العريب
 .  م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠
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 . )١(يف كتاهبا ساملة بنت السيد سعيد البوسعيدي  وتذكر األمرية 
ملنصرين قد وصل إىل إقامة الكنائس يف جمتمع   أن التسامح مع ا  مذكرات أمرية عربية 

 كما وصل إىل السماح للمنصرين  زجنبار،كما هي احلال يف %). ١٠٠(مسلم خالص 
. بالعمل هبذه اجملتمعات والوقوف يف وجه من يتصدى هلم أو حيذر منهم أو يضيق عليهم        

 مذكراهتا تقطر  ورغم أن هذه األمرية العربية قد تنصرت ورحلت إىل جمتمع نصراين إال أن  
  )٢(. باألسى ملا وصلت هي إليه، وملا وصل إليه أهلها وبعض أبناء عشريهتا يف زجنبار   

وليس احلال هنا مقصورا على هذه املذكرات أو هذه األمرية، بل إن أمراء عربا  
آخرين كانت هلم مواقف يسروا فيها للمنصرين السبيل إىل حتقيق شيء من تطلعاهتم، يف       

كانوا يتوقعون قدرا من املقاومة، وال سيما إذا جاء هؤالء املنصرون بثياب  الوقت الذي 
األطباء واملمرضات، مما يدخل يف التنصري املختفي الذي مر ذكره يف الفصل األول من  
هذه املناقشات، وإال ال يتصور أن يسمح األمراء واحلكام العرب بالدخول التنصريي    

                                                 
توىل   . كسية هـ من أم شر١٢٦٠/ ١٤/٨السيدة ساملة بنت السيد سعيد البوسعيدي ، أو سلمى ، ولدت يف   ) ١(

هربت  . أخوها السيد ماجد احلكم بعد وفاة أبيها فتورطت مع أخيه السيد بر غش يف مكائد ضد السيد ماجد     
إىل عدن حبر ا ، وحلق هبا اهلر هنريك روييت ، السكرتري األملاين لشركة هانسينج يف زجنبار ، مث سافرا إىل           

وعندما تويف زوجها تفرغت     ) األمرية إميلي روثومسيت ب. (هامبورج بأملانيا ، حيث استقرا زوجني هناك 
.  هـ ، بعد أن ختطت الثمانني  ٢٣/٧/١٣٤٢وتوفيت يف  . مث عادت إىل زجنبار   . للكتابة ، وخرجت مبذكراهتا 

وخلفت ثالثة من األوالد وبنتني ، ومنهم رودولف سعيد روييت الذي يعمل حماضرا يف تاريخ ع مان وتاريخ    
البوسعيديون     . عبد اهللا بن صاحل الفارسي ، كبري قضاة كينيا    : انظر . بريطانياجده سعيد يف إحدى جامعات     

 . ٤٩ - ٤٢ ص -].  م ١٩٨٢[ وزارة التراث القومي والثقافة ،     :  ـ ع مان .حك ام زجنبار
 جيب أن يذكر بالشكر واالمتنان هلذه  " يذكر عبد اجمليد القيسي يف مقدمة كتاب مذكرات أمرية عربية أنه مما   ) ٢(

الكاتبة العربية أهنا رغم تنصرها وحياهتا الطويلة يف بالد الغرب وتنكر أهلها هلا فقد ظلت وفية خملصة ألهلها               
من ثنايا كتابتها ، فهي إذا ما اضطرت إىل ذكر شأن         وبالدها ودينها األول ، فخورة هبم دوما كما يظهر ذلك     

 أو تعدد الزوجات أو متلك الرقيق مثال ، نرها    من شؤون الشرق مما ال يستسغية الغربيون ، كحجاب املرأة 
". تنربي للدفاع عن الفكرة وتربيرها دفاعا شديدا ال ينقص من نبل قصدها اتسامه أحيانا بالرباء والسذاجة  

:  ع مان-. مذكرات أمرية عربية   . السيدة ساملة بنت السيد سعيد بن سلطان سلطان مسقط وزجنبار         : انظر
 . ٥٠ص .  م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦لثقافة ، وزارة التراث القومي وا   
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ذ إهنم حيسبون لشعوهبم حسابا، وإمنا قاموا عليهم يف جمتمعات كلها مسلمون، إ الصريح 
  )١(. ليخدموهم

ويدخل يف هذا إجياد حكام نصارى على أغلبية مسلمة، حبيث تكون هذه األغلبية  
أقلية، وميكن هؤالء احلكام لإلرساليات التنصرية احلرية يف التنقل بني املدن والقرى    

ويف هذا   . ساب سكان البالد املسلمني  واألرياف، ويقدمون هلا احلماية الالزمة على ح    
جيب أن نذكر على كل حال أنه مل حيدث انتقال " أنه كينيث التورث يذكر املنصر 

واسع من اإلسالم إىل النصرانية يف قطر ما إال بعد أن تبدل ذلك القطر حبكومته اإلسالمية    
ية تنهج  حكومة غربية مسيحية، وذلك فقط إذا كانت هذه احلكومات الغربية املسيح    

  )٢(". سياسة فعالة يف مساعدة اإلرساليات
السيطرة الغربية املباشرة، إذ إن هذه السيطرة    ) احلكومات الغربية(وال تعين عبارة 

 . املباشرة قد زالت مع زوال االحتالل من بالد املسلمني 
 تأليف األذهان  - ١٣

لرموز والشعائر  وهناك وسائل أخرى مساندة وغري واضحة للجميع، كالتأليف على ا 
النصرانية كالصلبان واألجراس، واملناسبات الدينية والثقافية، وغريها من وسائل تأليف    

                                                 
وبدون احلديث عن أعمال املسيحيني يصبح احلديث عن تاريخ ساحل شرق       : " يقول أمحد محود املعمري ) ١(

 عمل تلك البعثات املسيحية ، وهذه هي      - رغم أنه مسلم   -إفريقية غري كامل ، وقد سهل سلطان زجنبار  
خل يف شئون أية ديانة أخرى ، بل هو حيترم الديانات األخرى ، والقرآن      الدميقراطية يف اإلسالم فاإلسالم ال يتد 

ومن هذا املنطلق عرض السلطان كافة املساعدات والتسهيالت للبعثات املسيحية              . ال إكراه يف الدين : يقول
مل    وبصرف النظر عما إذا كان مصيبا يف ذلك أم ال ، فإنه قد تصرف حبسن نية وبالتزام كا   . عندما اتصلت به 
وزارة     :  ع مان -ترمجة حممد أمني عبد اهللا     -ع مان وشرق إفريقية   . أمحد محود املعمري   : انظر" مببادئ اإلسالم  

التبسري يف منطقة      . وانظر أيضا عبد املالك التميمي     . ٩٦ - ٩٥ ص -[ م ١٩٨٠] التراث القومي والثقافة   
: وانظر كذلك . ١٢٤- ١٢٣ ص - سابق    مرجع-دراسة يف التاريخ االجتماعي والسياسي        : اخلليج العريب 

. ٦٦ و٤٣ ص -دراسة ميدانية وثائيقية مرجع سابق     : أصول التنصري يف اخلليج العريب   . كونوي زيقلر . هـ
وزارة التراث     :  ع مان-ترمجة حممد أمني عبد اهللا -رحلة طبيب يف اجلزيرة العربية  . وانظر أيضا هاريسون 

 . ٦٢ - ٢٩ص -م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦القومي والثقافة 
 . ١٤٧ ص -.  مرجع سابق-. التبشري واالستعمار يف البالد العربية  . مصطفى خالدي وعمر فروخ  : انظر) ٢(
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ومن ذلك احملاوالت املستمرة إلقامة الكنائس لإلرساليات واملدارس . األنظار واألذهان
إن  . حىت تؤثر يف عقول الزائرين ويف عواطفهم وخياالهتم     " واألندية تكون مرتفعة ومتميزة  

  )١(". ذلك يف اعتقاد املبشرين يقرب غري النصارى من النصرانية
وال تعين هذه األبنية وجود نصارى يف األماكن اليت تبىن هبا، ولكن حيضر هلا من     
يشغلها أوقات العبادة، وإذا ما اعترضت بعض التحديات هذه الطريقة، كأن يرفض املسلم    

ريية عليه، أغروه باملال الكثري لريحل إىل      بيع بيته أو أرضه من أجل إقامة مؤسسه تنص   
  )٢( .مكان آخر

جيد الواصل   اخلرطوم ويف عاصمة عربية إسالمية تعد بوابة املسلمني إىل إفريقيا هي      
إليها عن طريق اجلو أول ما يصادفه ناد تنصريي، مث تليه على الطريق إىل املدينة مقربة   

رء أنه يف مدينة نصرانية، أو غالبية أهلها من   للنصارى، مث تليها كنيسة نصرانية، فيحس امل
  )٣(. النصارى

، ٠٠٠(وتقوم كنيسة على مدخل املطار اجلديد يف البحري أرضها مائة ألف مربع    
  )٤(. وهذا شكل من أشكال تغيري طابع العاصمة اإلسالمي إىل طابع نصراين ). ٢م١٠٠

ومنها ما . واألمساء النصرانية وهناك وسائل عدة لتأليف األنظار واألمساع على الرموز 
شاع يف األمساء، وخاصة اإلناث وأمساء األماكن التجارية واملطاعم ومرافق اخلدمات 
التجارية العامة اليت فشت اآلن يف اجملتمعات املسلمة، وأصبحت عنوانا من عنوانات    

عام وهذه وغريها وسائل للتأليف على املفهوم ال . االخنراط يف ركب احلضارة والتقدم
                                                 

 . ٢٠٨ ص -.  الرجع السابق  -. التبشري واالستعمار يف البالد العربية  . مصطفى خالدي وعمر فروخ  : انظر) ١(
 . ٩١ و٢٨ ص -.  مرجع سابق-. أندونيسيا   غارة تبشريية جديدة على   . أبو هالل األندونيسي  : انظر) ٢(
السودان هو بوابة اإلسالم والعروبة إىل إفريقيا     : "ينقل عن جون جرنج املتمرد الصلييب يف جنوب السودان قوله     ) ٣(

". فلتكن مهمتنا االحتفاظ مبفتاح هذا الباب حىت ال تقوم لإلسالم والعروبة قائمة يف جنوب الصحراء الكربى     
 مرجع     -. حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصري يف العامل اإلسالمي   : الزحف إىل مكة . ود شليب عبد الود : انظر

 . ١١٩ ص -سابق 
م  ١٩٨٢الدار الوطنية للطباعة والنشر    :  اخلرطوم-التبشري املسيحي يف العاصمة املثلثة       . حسن مكي حممد أمحد ) ٤(

 . ١٧ - ١٦ص-
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والشامل للتنصري الذي انتقل من جمرد إدخال غري النصارى يف النصرانية على ما ورد 
 . التأكيد عليه عند احلديث عن املفهوم واستعراض الوسائل املباشرة 

فليس بالضرورة أن    . إال أنه ال بد من شيء من التوازن يف النظر إىل التأليف بالرموز
والتثبيت، دائما، يعني على  .  التأليف على الرموزكل ما يوحي بالتأليف يدخل يف مفهوم

الوصول إىل احلكم القاطع، أو القريب من القطع، ذلك أن بعض املتابعني قد يصاب    
. باحلساسية املفرطة حول كل ما يوحي بالتأليف على رموز شائعة يف الثقافات األخرى  

 . ء بقدرواحلساسية مطلوبة، واحلذر مهم، ومع هذا فينبغي أن يكون كل شي    



 التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته     

 ٧٥

 الفصل اخلامس 
 يف مواجهة التنصري 

 متهيد 
ورغم    .  مكتويف األيدي أمام احلمالت التنصريية - على العموم  - مل يقف املسلمون   

العرض لبعض الوسائل للتنصري واملنصرين، اليت كان من بينها تساهل بعض املسؤولني   
 أنه كانت هناك مواجهة    املسلمني يف مواقفهم من املنصرين، وتساهل بعض األهايل، إال

ويبدو أن هناك اتفاقا بني املهتمني باإلسالم . مستمرة، وال تزال قائمة، للحمالت التنصريية
 . واملسلمني على املواجهة، لتكون هدفا من أهداف الدعوة إىل اهللا يف الزمن احلاضر      
بل . تنصريعلى أن املواجهة ال تتوقف عند جمرد محاية اجملتمعات املسلمة من غائلة ال     

 وعلى أنه ال يفهم من كون التصدي للتنصري واملنصرين   )١(إهنا تتعدى ذلك إىل درء الفتنة،   
هو غاية يف حد ذاته، ولكن الدعوة إىل اهللا تعاىل تقتضي العمل على التغلب على الصعاب   

 هي هذه احلمالت اليت      - على ما يبدو يل  -ومن أبرز هذه الصعاب   . اليت تعترض الطريق
 . تزال تتواصل على اجملتمع املسلمال 

                                                 
لتحديات اليت تواجهنا ، فنكتفي بالتنبيه هلا والتحذير منها ، مما           ولعلنا هبذا خنرج من الشعور بأنا نتصدى ل       ) ١(

يدخل يف انتظار األفعال للرد عليها ، إىل السعي إىل تقدمي البديل الصاحل الذي نعتقد أن فيه ، ال يف غريه ،         
د النظري يف   وهذا املفهوم ال يأيت مبجرد التردي . صالح البالد والعباد ، وأنه سر السعادة يف الدنيا واآلخرة  

اجملتمع املسلم ، بل ال بد أن تنطلق القدوة اليت حتمل اإلميان على أكتافها بعد أن استقر يف صدورها ، فتقدم                
هذا اإلميان إىل اآلخرين على أنه هو اخليار الوحيد يف عامل مليء مبحاوالت البحث عن احلقيقة والسعادة                

ومتثل ذلك كله هبذه احلركات واملذاهب اليت جرى استغالهلا  واالستقرار الروحي والنفسي والذهين والفكري ،    
 عليهما    -على غري ما قصدت له يف الغالب الكثري ، كالتنصري الذي انطلق يف البدء من رسالة عيسى ابن مرمي               

 وحصل له ما حصل من تغريات يف املفهوم واألهداف ، وإن مل خيرج يف ناحية منه عن املفهوم      -السالم  
وال أظن أننا حباجة إىل استخدام املصطلح نفسه يطوع           . وهو إدخال غري النصارى يف النصرانية    األساس له 

فالدعوة مفهوم   . للدعوة إىل اهللا تعاىل ، كما حاول البعض يف إثارة مفهوم التبشري اإلسالمي أو التبشري املضاد       
 ١٠ ، ع ٨١ اهلالل مج -. رين صفحات سوداء من تاريخ املبش  . عثمان الكعاك: انظر. يكفي يف نشر اإلسالم 

 . ٥٠- ٣٨ ص -).  هـ١٣٩٣ رمضان - م ١٩٧٣أكتوبر (
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 خاضعة للتغيري والتبديل - دائما -وتتحقق املواجهة مبجموعة من الوسائل، هي    
واملهم عند املسلمني أن هذه املواجهات    . والتكييف حبسب البيئات اليت تقوم فيها املواجهة 

هما كانت قوة  بأساليبها املتعددة ال خترج حبال من األحوال عن اإلطار املباح شرعا، م
احلمالت التنصريية، ومهما اختذت هي من وسائل غري نزيهة، فاختاذ املنصرين وسائل غري   

  )١(. نزيهة ال يسوغ لنا حنن املسلمني اتباع هذا املنهج، فاهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا  
 بل إن   )٢(وهذا يصدق على جماالت املواجهة خباصة، وعلى جماالت الدعوة بعامة،   

ائل املواجهة هي يف ذاهتا أساليب للدعوة، فقصدنا حنن املسلمني من هذه املواجهة ليس         وس
جمرد املواجهة والصد فحسب، بل الدعوة إىل اهللا هبذه املواجهة، حبيث نسعى إىل هداية     
. هؤالء املنصرين، أو بعض منهم، يف الوقت الذي حنمي فيه جمتمعنا املسلم من احلمالت

ه إال وجه اهللا تعاىل والدار اآلخرة، ولذا فإن روح املنافسة غري الشريفة           وال نبتغي هبذا كل
يف هذا اجملال، ويف غريه، غري واردة يف مواجهتنا للتنصري،ألن الندية هنا غري متحققة، بل  

ويف هذا الصراع بني احلق والباطل ضدية   . إننا نعتقد أننا نصارع الباطل مبا عندنا من احلق
 . ال ندية

جرى هنا من سرد لوسائل املواجهة فال بد من التأكيد على عدم مشوليتها،   ومهما 
وأي وسيلة ال خترج عن اإلطار  . وعدم انطباقها بالضرورة على مجيع األحوال والبيئات

الشرعي وتتحقق هبا املصلحة أو تغلب فيها املصاحل على املفاسد فهي مطلوبة حبسب   
حلمالت التنصريية يف اجملتمع املسلم اخلطوات     ولعل من وسائل مواجهة ا  . احلاجة إليها 

 : التالية

                                                 
 . رواه مسلم والترمذي وأمحد   ". إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا : " ومصداق هذا ما يؤثر عن النيب حممد قوله  ) ١(
 تؤول الوسائل حبال من      والغاية يف اإلسالم ال تربر الوسيلة ، وال ينتظر يف سبيل الوصول إىل األهداف أن        ) ٢(

مع أن . ويبدو أن التأويل اآلن مدخل غري طيب لطرق سبل غري مشروعة تقود بسرعة إىل الغايات . األحوال
 . الوسائل املشروعة تقود إىل الغايات بغض النظر عن الزمن    
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  الدعوة إىل اهللا - ١
الدعوة إىل اهللا تعاىل على بصرية، فاملواجهة العلمية أن نقدم لآلخرين من مسلمني    
وغري مسلمني البديل الذي نعتقد أنه احلق وهو اإلسالم الذي جاء به القرآن الكرمي       

  .حممد  وجاءت به سنة املصطفى  
. وأساليب الدعوة متعددة ومتنوعة، وبعضها يناسب جمتمعات وال يناسب أخرى

فالدعوة املباشرة أسلوب، والدعوة باإلغاثة أسلوب، والدورات أسلوب، واملنح الدراسية          
أسلوب، وكل ما حيقق اهلدف وال يتعارض مع الشرع أسلوب تفرضه أحيانا احلال أو           

ومها .  تعاىل تتطلب العلم الشرعي أوال مث الفقه فيه   والدعوة إىل اهللا . الزمان أو املكان 
 . يعدان من أوليات مؤهالت الداعية إىل اهللا تعاىل  

  السياسة - ٢
واحلكومات اإلسالمية ميكن أن متارس أثرا فاعال يف التصدي للتنصري بعدم تقدمي   

د املسلمني من   التسهيالت للمنصرين يف اجملتمعات املسلمة، وبالتأكيد على الوافدين إىل بال 
غري املسلمني باحترام ثقافة البالد وعدم اختاذهم أي إجراء عام يتعارض مع هذه الثقافة أو        
يتناقض معها، وبإحالل البديل احلق الذي يتقدم املنصرون مبا يبدو أنه مماثل له، ذلك          

وإشعارها البديل املؤصل املناسب للبيئة املسلمة، ومبراقبة البعثات الدبلوماسية األجنبية    
دائما وبوضوح أهنا مطالبة باالقتصار على مهماهتا املناطة هبا واحملددة هلا، وعدم اإلخالل    

 . هبذه املهمات باخلروج إىل اجملتمع وحماولة تضليله دينيا وثقافيا واجتماعيا  
كما أن البعثات الدبلوماسية املسلمة يف البالد املسلمة عليها مهمة املواجهة باألساليب          

وهذا   . يف اجملتمعات املسلمة اليت تعمل هبا  .  تراها مناسبة حبيث حتد من املد التنصريي  اليت
مناط أوال بالبعثات الدبلوماسية اليت متثل بالدا غنية بالعلم والعلماء، وغنية باإلمكانات اليت   

ق وعليها يف البالد غري املسلمة أن تقدم البديل احل. ميكن أن حتل حمل اإلمكانات التنصريية
إن مل يكن مباشرة فال أقل من أن متثل بالدها اإلسالمية متثيال يليق هبا يف املمارسات        
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الرمسية والفردية، إذ إنه ينظر إىل هؤالء املمثلني الدبلوماسيني على أهنم حجة على دينهم        
 . وثقافتهم ومثلهم

  هيئات اإلغاثة - ٣
إلغاثية اإلسالمية ومجعياهتا وقد ظهرت على الساحة اإلسالمية جمموعة من اهليئات ا     

وهي مع تواضع جتربتها وافتقارها إىل اخلربة والعراقة، إال أهنا، مع قلة إمكاناهتا،  . وجلاهنا
  )١(. قد اقتحمت الساحة بفاعلية وهي تشكل هتديدا عمليا واضحا للجمعيات التنصريية 

وأظن   . رورة الكميواملطلوب يف هذه الوسيلة تكثيف أعماهلا وتعددها النوعي وليس بالض 
هذا التعدد ظاهرة صحيحة، إذا ما روعيت فيها الدقة واألمانة واإلخالص يف العمل،         

كما أن التنسيق مطلب   . والبعد عن القضايا اجلانبية اليت تضر بالعمل وال تعني عليه  
جوهري وملح بني اهليئات، فالغرض هو الوصول إىل املنكوبني، واهلدف األمسى من هذا    

 . قيق محل األمانة اليت أراد اهللا تعاىل هلذا اإلنسان أن حيملها  كله هو حت
  علماء األمة - ٤

فهم الذين يديرون الدفة العلمية      . والعلماء وطلبة العلم يناط هبم عمل عظيم يف اجملال 
والفكرية، وهم الذين ميلكون القدرة بعلمهم وحكمتهم على ميزان األشياء، وميلكون      

واملطلوب من العلماء وطلبة العلم الولوج إىل اجملتمعات املسلمة        . أثريكذلك القدرة على الت
بعلمهم مباشرة عن طريق الزيارات املستمرة وأوجه النشاط العلمي والثقايف اجلماعي        
والفردي، وعن طريق احملاضرات واملؤلفات والرسائل القصرية والنشرات املوجهة قصدا إىل       

 . العامة
الستمرار يف تنبيه الناس ألخطار التنصري، ودعوة العامة    وهم مطالبون بالداخل با 

واخلاصة من املسلمني لإلسهام يف مواجهة احلمالت التنصريية حبسب القدرة املادية،         
 . والبشرية، وحبسب اخلربة وغريها من اإلمكانات 

                                                 
[ إلسالمي ،  مكتبة التراث ا  :  القاهرة -.  إعداد ياسر فرحات -. مهوم املسلم املعاصر   . يوسف القرضاوي ) ١(

 ). مواجهة التبشري. (٥٥ - ٥٠ ص -].  م ١٩٨٩
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وإنه ملن املفرح حقا أن التصدي للتنصري بدأ يأخذ بعدا وشكال عموميا بني الناس،     
بل  . ن كان حمصورا على قلة منهم، وبني أوساط املتعلمني واملفكرين واملثقفني فقط     بعد أ

لقد قيل يف زمن مضى إنه من العيب على العلماء وطلبة العلم التصدي للحمالت      
التنصريية واإلرساليات يف حقبة الكفاح القومي، فال جيب أن تذكر كلمة إسالم أو    

 ليصبح اجلميع إخوانا يف القومية،      )١( أو مسيحي، نصرانية أو مسيحية أو مسلم أو نصراين 
وكان هذا املطلب من جانب واحد، إذ إذن        . ويصبح الدين هللا والوطن للجميع  

 . اإلرساليات كانت تترى على اجملتمع املسلم، ومنه اجملتمع العريب، بشىت أشكاهلا وأساليبها 
قومي جيء به ليحل    ومع هذا يطلب من الدعوة إىل اإلسالم أن تتوقف من منطلق   

حمل اإلسالم، ال ليحل حمل األديان مجيعها، ذلك أن القومية إمنا انطلقت على أيدي       
وقد آذن جنمها باألقوال، حيث  . وتلك حالة مرت هبا األمة يف زمن مضى . نصارى العرب

ونرى بوادر التخلص منها قد ظهرت منذ زمن    . مل توفق يف أن تكون هي البديل لإلسالم  
 .  العلماء الذين نظروا للعربية على أهنا مساندة للدين، ال منافسة لهعلى أيدي

واملطلوب املزيد من هذا التصدي واملزيد من فضح األساليب وتقدمي األدلة القوية    
والرباهني الواضحة على هذه احلمالت التنصريية رغبة يف اإلقناع، مع التثبيت الدائم من   

 . قوى قبوهلااملعلومات الواردة لتقوى احلجة وي
  التجارة واالقتصاد - ٥

والتجار ورجال األعمال واملوسرون مطالبون باإلسهام يف التصدي للتنصري، سواء  
فكما انتشر اإلسالم يف شرق     . أكانوا يف أماكن أعماهلم، أم يف البالد اليت يتعاملون معها 

مال األوائل،  آسيا وجنوب الصحراء الكربى يف إفريقيا عن طريق التجارة ورجال األع 
ميكن أن تستمر هذه الوسيلة مع وجود حتديات وبيئات وأساليب وطرق ختتلف عن          

وهم مطالبون أن يكونوا قدوة يف أعماهلم وتعامالهتم وتعاملهم مع اآلخرين من      . السابق
وهذا  . مسلمني وغري مسلمني، ذلك أهنم ميثلون ثقافة وخلفية ينظر إليها من خالهلم  

                                                 
 . ٢٧ ص-.  مرجع سابق-. التبشري واالستعمار يف العربية  . مصطفى خالدي وعمر فروخ  : انظر) ١(
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 املهمات املناطة برجال األعمال والتجار تتعدى جمرد القدوة إىل حماولة       إذ إن . مطلب املقل
 . زرعها باحلسىن بني الفئات اليت يتعاملون معها

ولعل التجار ورجال األعمال وأصحاب املصانع ممن تضطرهم أعماهلم إىل استقدام  
من  الطاقات البشرية من القوى العاملة يسعون جبدية إىل التركيز على املسلمني     

وحيث إن هذا املطلب قد ال يتيسر يف مجيع األحوال فإن على التجار ورجال  . املستقدمني
األعمال وأصحاب املصانع أن يتنبهوا إىل ضرورة املراقبة الدقيقة واملتابعة املستمرة ألولئك  

والعاملون عموما أمانة يف أعناق أصحاب هذه املؤسسات،    . الذين ال يدينون باإلسالم
 . إىل الرعاية والعناية من املسلمني وغري املسلمني وحيتاجون 

واملهم هنا هو التأكد من أن العاملني من غري املسلمني مل يأتوا ألغراض فكرية أو      
ثقافية أو دينية أخرى حتت ستار العمل، بغض النظر عن طبيعة العمل يف كونه ختصصا     

 . ة واألمية والتخلف دقيقا أو فنيا أو حرفيا يقوم به أشخاص تظهر عليهم البساط 
وهذا األمر ليس مقصور ا على مؤسسات القطاعات األهلية، بل إن القطاعات      
احلكومية جتلب اخلربات والطاقات البشرية املؤهلة وغري املؤهلة أحيانا، فيسرى عليها هذا   
املطلب احليوي، مع األخذ باحلسبان أنه يندس بني هؤالء العاملني مرشدون روحيون       

ماية العاملني من االطالع الدقيق على حقيقة اإلسالم، مع ربطهم املستمر مقصودون حل 
 . بدينهم

ومن أجل أال تكون مسألة قبول هذه الفكرة يف متابعة العاملني يف مجيع املؤسسات       
فردية وخاضعة ملدى اقتناع صاحب العمل هبا، يف الوقت الذي ينظر فيه إىل اإلنتاجية   

على الغرف التجارية احمللية واإلقليمية أن تسهم يف معاجلة هذه    مؤشرا ومقياسا لألداء، فإن 
الناحية بطريقتها يف االتصال بالتجار ورجال األعمال باالجتماع هبم، وعقد الندوات أو      
احملاضرات أو كتابة املقاالت والنداءات يف إصدارات الغرفة الدورية، أو ما تراه هي مناسبا      

 . إليصال هذه الفكرة



 التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته     

 ٨١

ل يهب رجال األعمال والتجار واملوسرون داعمني لألعمال اخلريية    ويف الداخ
وهم حبق عصب األعمال اخلريية والدعوية، ودون ولوجهم أعمال اخلري بالبذل      . املوثوقة

وتبين املشروعات تقف الدعوة واإلغاثة مشلولة تتفرج على اآلخرين وهم يتربعون بسخاء 
د وقف مشروعات بأكملها على املنظمات  للمنظمات واجلمعيات التنصريية يصل إىل ح 

 . والوصية هلا بكامل التركة أو جبلها بعد املوت، وهكذا   
  شباب األمة - ٦

وشباب األمة ميلكون الطاقة والقوة وشيئ ا من الفراغ والرغبة، فيخوضون غمار         
ومع شيء من التوجيه ميكن أن يسهم الشباب يف التصدي للتنصري واملنصرين عن        . املغامرة

وال يشترط يف اجلميع    . طريق التطوع، فيكونون سندا للعاملني يف جماالت الدعوة واإلغاثة    
أن يكونوا دعاة باملفهوم الشائع للداعية، وال يشترط أن يكونوا علماء ميلكون زمام  
الفتوى، وال يشترط أن يطلب منهم التغري السريع يف اجملتمعات اليت يتطوعون للعمل هبا،  

 . بات تترك للتخطيط والتنظيم واملسحفكل هذه املتطل
وال يقلل من جهود الشباب املساندة والعاملني يف جماالت الدعوة واإلغاثة، فإن هذه  

وال أظن أن عمال ميكن أن يقوم بفاعلية جيدة إن مل توجد هذه    . املساندة مهمة ومطلوبة
دعوة واإلغاثة ينبغي أن   وال أظن أن أمر االهتمام باملسلمني يف جماالت ال . اجلهود املساندة 

يترك لالجتهادات الشخصية املدفوعة أحيانا باحلماس، املفتقر إىل اخللفية اجليدة يف أمور  
 . الدعوة واإلغاثة، وإال جاءت النتائج عكسية مؤملة ملن عملوا هبذه اجملاالت     

ويسهمون، يف هذه اجملال عندما هتيأ هلم  . وقد أسهم جمموعة من الشباب املتطوعني 
ملوجهون الناصحون يف إفريقيا أيام اجملاعة، ويف آسيا أيام اجلهاد يف أفغانستان، فكان     ا

الشباب مثاال للتفاين والتضحية تركوا وراءهم يف ديارهم اخلري واجلاه والنعمة والرفاهية،    
هذا يف  . ورضوا أن يعيشوا يف الكهوف وبني اجلبال،ويكتفوا بالقليل من الزاد والراحة   

بعض فيه أن جمموعات غري قليلة من هؤالء ال يصلح ألي شيء سوى حياة وقت يظن ال
 . مرفهة
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  املؤسسات العلمية - ٧
وهناك مؤسسات علمية ومؤسسات تعليمية كاجلامعات واملعاهد العليا ومراكز  

وهذه منتشرة يف أحناء العامل اإلسالمي، ويتوقع هلا أن تسهم يف جمال التركيز        . البحوث
تنصريية، فتبني خطرها على األمة عن طريق نشر الكتاب الذي يعاجل هذه   على احلمالت ال 

املشكلة، وعن طريق عقد الندوات والدعوة إىل احملاضرات واملؤمترات احمللية واإلقليمية         
والدولية لوضع اخلطط واالستراتيجيات ملواجهة التنصري، وعن طريق إصدار دورية علمية،             

 . وتتابعان حتركاته، حيث ختلو الساحة من هذه اإلصدارات  وأخرى ثقافية تعينان بالتنصري 
دورية علمية أو جملة ثقافة واحدة ختصصت هبذه    - على حد علمي -وال يوجد 

ويف املقابل جند جمموعات من  . الظاهرة، ميكن الرجوع إليها ملتابعة أنشطة املنصرين 
 - على حد علمي   -ال توجد    كما )١(. اجملالت التنصريية املدعومة من اجلمعيات التنصريية 

مؤسسة علمية أو تعليمية واحدة تضع من اهتماماهتا األولية واملستمرة واملرسومة متابعة    
 ويف املقابل جند  )٢(. هذه الظاهرة ورصد حتركاهتا وإطالع املهتمني على خططها وأعماهلا 

  )٣(. اجلمعيات التنصريية واجلامعات اليت ختصصت يف ختريج املنصرين

                                                 
. العامل اإلسالمي ، واحلقيقة والواضحة ، واإلسالمية الفصلية    . ومن أبرز الدوريات التنصريية على كثرهتا     ) ١(

وكثري من الدوريات العربية والثقافية       . نية والفرنسية والروسية ، وغريها مثل املشرق من الغربيات     واإلسالم األملا
 . منها خباصة تعود إىل خلفية تنصريية  

ونشرته جامعة . ولقد سعيت إىل رصد ما كتب عن التنصري يف اللغة العربية من كتب ومقاالت يف دوريات  ) ٢(
ولكن هذا . وجعلت الطبعة األوىل من هذه املناقشات مقدمة لذلك الرصد   اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، 

علي بن    : انظر . يعد من اجلهود الفردية اليت ال ميكن أن تفي بالغرض الذي حيتاج إىل جهود املؤسسات العلمية
 -ـ  ه١٤١٥جامعة حممد بن سعود اإلسالمية ،     :  الرياض-. التنصري يف األدبيات العربية   . إبراهيم النملة  

 .  ص٢٧٢ -.  م١٩٩٤
ومن أبرز هذه املؤسسات معهد اآلداب العربية يف تونس ، واملركز النصراين لدراسات مشال إفريقيا يف اجلزائر ،           ) ٣(

وقد أغلق ، ومركز دراسات العامل العريب احلديث يف بريوت ، ومعهد الشرق األدىن لالهوت يف بريوت ،         
 نريويب بكينيا ، واملركز النصراين للدراسات يف روالبندي بالباكستان ،       ومركز دارسات اإلسالم يف إفريقيا يف 

 . ومعهد زومير للدراسات اإلسالمية يف كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية ، وغريها كثري     
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ؤسسات العلمية والتعليمية من مراكز ومجعيات متلك القدرات العلمية والبشرية        وامل
لترمجة الكتب النافعة والرسائل املوجزة، ونشرها بني األقليات املسلمة وبني املسلمني  
عموما ممن ال يتحدثون اللغة العربية،كما متلك القدرة على تكليف من جييدون اللغات   

كما يطلب من هذه   . كأن تكون حافزا للترقية يف اجلامعات مثالبالترمجة والتحفيز عليها، 
املؤسسات القيام بترمجة بعض ما ينشر من مؤمترات املنصرين ووقائع لقاءاهتم وجهودهم    

 . يف محالهتم، وذلك رغبة يف إطالع األمة على ما يراد هبا   
  رابطة العامل اإلسالمي - ٨

ويتطلع  . دة يف سبيل الدعوة إىل اهللا تعاىل ورابطة العامل اإلسالمي تقوم جبهود مشهو
وقدرة  . إليها املسلمون يف بذل املزيد يف مواجهة التنصري، مبا متلك من قدرة على التأثري      

على الوصول إىل من ميكن فيهم التأثري، وإن مل تكن قادرة قدرة مباشرة على التصدي هلذه       
على أي حال يف هذا اجملال، وخباصة   احلمالت التنصريية يف اجملتمع املسلم، ولكنها تسهم  

أن أهدافها تنص على دحض الشبهات، والتصدي لألفكار والتيارات اهلدامة اليت يريد        
منها أعداء اإلسالم فتنة املسلمني عن دينهم، وتشتيت مشلهم ومتزيق وحدهتم والدفاع عن   

وينتظر منها املزيد  . القضايا اإلسالمية مبا حيقق مصاحل املسلمني وآماهلم، وحيل مشكالهتم 
يف اختاذ الوسائل اليت أعلن عنها، وذلك، مثال، بإقامة جلنة، حتت مظلة الرابطة، تعين    

  )١(. بظاهرة التنصري وتعمل على متابعتها ورصدها

                                                 
وقد .  م ، ومتثل فيها كافة الشعوب اإلسالمية٥/١٩٦٢ هـ ١٢/١٣٨١نشأت رابطة العامل اإلسالمي يف  ) ١(

 إنشاؤها عن املؤمتر اإلسالمي العام األول الذي عقد مبكة املكرمة بعد االنتهاء من أداء مناسك احلج من                  انبثق 
وتتخذ     . وهتدف باإلضافة إىل ما ذكر ، إىل تبليغ دعوة اإلسالم ومبادئه وتعاليمه    .  م١٩٦٢ - هـ ١٣٨١عام 

بدأ الشورى ، واإلفادة من منافع احلج ،         لذلك الوسائل املناسبة من العمل على حتكيم شرع اهللا ، واألخذ مب   
األمانة     : انظر. وإقامة ندوة عاملية سنوية مبكة املكرمة ، وغريها من الوسائل املنصوص عليها يف ميثاق الرابطة 

 مكة -. عشرون عاما على طريق الدعوة واجلهاد : رابطة العامل اإلسالمي . العامة لرابطة العامل اإلسالمي 
 . ٥ - ٣ص .  م١٩٨١ - هـ ١٤٠١لعامة ، األمانة ا : املكرمة
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  الندوة العاملية - ٩
والندوة العاملية الدائمة للشباب اإلسالمي تكثف من نشاطها يف أوساط الشباب،   

ج الصحيح، وتزيد من املخيمات الشبابية يف إفريقيا وآسيا مث أوروبا  وحتمل هلم املنه 
واألمريكتني، وجتلب هلم العلماء وطلبة العلم والكتب والرسائل والنشرات اإلسالمية        

وتركز يف نشاطها الثقايف يف هذه املخيمات على األخطار . املنقولة إىل اللغات اليت يتقنوهنا 
 ومن بني هذه األخطار )١(.  عقر دارهم، وبني ظهرانيهماليت يواجهها هؤالء الشباب يف 

 . والتحديات هذه احلمالت التنصريية املنتشرة  
  منظمة املؤمتر اإلسالمي - ١٠

ومنظمة املؤمتر اإلسالمي واملنظمات املنبثقة عنها متلك شيئا من القدرة على التأثري  
كالبنك . ملنظمات املنبثقة عنهاوا. السياسي على احلكام رؤساء الدول اإلسالمية وملوكها 

اإلسالمي للتنمية وصندوق التضامن اإلسالمي واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،   
 .  متلك القدرة على تبين املزيد من املشروعات اليت ميكن أن يسبق هبا املنصرون  )٢(

                                                 
وهي هيئة مستقلة وملتقى إسالمي   .  م١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢تأسست الندوة العاملية للشباب اإلسالمي سنة  ) ١(

وهتدف إىل التعاون والتنسيق يف       . جيمع جهود العاملني يف حقل منظمات الشباب والطالب املسلمني يف العامل        
أهدافها   : التعريف بالندوة العاملية للشباب اإلسالمي     : "انظر. وختطيطا وتنفيذا جماالت النشاط اإلسالمي فكرا   
:  الرياض -. ٢ ط-. دورها ومشكالهتا: املنظمات الطالبية اإلسالمية : يف". وأوجه نشاطها ونظامها األساسي

 . ٤٠٠- ٣٩٧ -.  م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،    
/٢٥/٩ - ٢٢ هـ املوافق  ١٢/٧/١٣٨٩ - ٩متر إسالمي بالرباط باململكة املغربية من     عندما عقد أول مؤ ) ٢(

ويف السنة التالية  .... " احلكومات اإلسالمية ستتشاور بقصد تعزيز التعاون الوثيق بينها  "  م أعلن فيه أن ١٩٦٩
شاء منظمة     م قرر وزراء اخلارجية يف الدول اإلسالمية إن  ٢٥/٣/١٩٧٠ – ٢٣ - هـ ١٧/١/١٣٩٠ - ١٥

وتوىل أمانتها العامة رئيس     . املؤمتر اإلسالمي ، اليت سيكون مقرها مدينة جدة يف اململكة العربية السعودية      
وهتدف املنظمة إىل تعزيز التضامن اإلسالمي ،          . الوزراء املاليزي تنكو عبد الرمحن بعد أن استقال من منصبه         

قة العنصرية ، واختاذ التدابري الالزمة لدعم السالم واألمن           ودعم التعاون بني الدول ، والعمل على حمو التفر      
الدوليني ، وتنسيق العمل من أجل احلفاظ على سالمة األماكن املقدسة ، ودعم كفاح مجيع الشعوب       

وتنبثق عن املنظمة      . اإلسالمية ، وإجياد املناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بني الدول األعضاء والدول األخرى  
ويبلغ عدد الدول األعضاء يف املنظمة ست        . اهليئات واجملالس اليت تسعى إىل حتقيق هذه األهداف     جمموعة من 

ويزيد العدد بعد استقالل مجهوريات االحتاد السوفيييت املنهار ، واهنيار           . وأربعني دولة ، وبعض الدول املراقبة    
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  اجلمعيات اإلسالمية - ١١
واملعنية باجلاليات واألقليات املسلمة يف غري بالد   واجلمعيات اإلسالمية احمللية الطالبية 

املسلمني، وخباصة يف أوروبا واألمريكتني هي أيضا مطالبة باإلسهام يف املواجهة، إذا إن       
التنصري ليس موجه ا إىل اجملتمعات املسلمة فحسب، بل إن اجلاليات املسلمة تتعرض     

 . يال املسلمة القادمةهلجمات تنصريية مسعورة، فيها خطورة بالغة على األج
  اجلماعات اإلسالمية - ١٢

واجلماعات اإلسالمية على اختالف أمسائها وتوجهاهتا تتحمل جزءا غري قليل من    
املسؤولية يف وضع برنامج ملواجهة التنصري ضمن اهتماماهتا وأنشطتها، وتستخدم يف هذا       

مع شرع اهللا تعاىل، أو ال   كل الوسائل املمكنة هلا واملتاحة يف بيئتها ما دامت تتماشى    
تتعارض معه، ولعل هذا الربنامج يطغى على بعض الربامج اجلانبية اليت هتتم هبا بعض   
اجلماعات، وتشغل هبا املترددين عليها مما هو مدعاة إىل إجياد فجوات ال مسوغ هلا من 
بني املسلمني أنفسهم، بل إن وجود جملس أعلى، أو جمالس عليها قرية، توحد هذه         
اجلماعات قصدا إىل مواجهة إرساليات التنصري أصبح مطلبا حيويا، يربز من خالله التنسيق  

  )١( .والتشاور واستخدام اخلربات واإلمكانات

                                                                                                                                            
ة ورغبتها يف االنضمام إىل املؤسسات     الشيوعية يف أوروبا الشرقية واستقالل الدول من االحتادات الفدرالي   

 ترمجة عبد   -. دراسة ملؤسسة سياسية إسالمية : منظمة املؤمتر اإلسالمي  . عبد اهللا األحسن  : انظر. اإلسالمية
 ٣٧ ص-. م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،  :  هرندن ، فريجينيا-. العزيز إبراهيم الفايز   

- ١١٨ . 
 على اجلماعة ، الطائفة املنصورة ، اليت ال تلتفت إىل اهلوى ، وال تقر الوالء للحزب أو أشخاص  واإلسالم يقوم) ١(

احلزب ، ومن هذا املنطلق فإن يد اهللا مع اجلماعة ، وإمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية ، والذي ي ص ل ي منفردا                    
عل التجديد اليوم ال يقوم إال باجلماعة ،  خلف الصف فقد قيل إنه ال صالة له ، واإلسالم دين اجلماعة ، ول

الطائفة املنصورة ، ال تلك اليت قامت لتضرب أختها أو أخواهتا ، ومن هنا ينبغي احلذر من مفهوم اجلماعة يف               
مهوم املسلم املعاصر ـ مرجع سابق      . انظر يوسف القرضاوي : خضم التوجهات اليت أسهمت يف متزيق األمة ،  

 ). من شأن اجلماعة التجديد  (٢٩ ـ ٢٦ـ ص
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  العلم بالنصرانية - ١٣
كاثوليكية وال بد من التعرف على عقائد النصارى واختالفها باختالف الطوائف من 

 إىل الطوائف الرئيسية األخرى، وما بداخل هذه     باإلضافةوبروتستانتية وأرثودوكسية،
ـ عليهما  عيسى ابن مرمي  ومواقفها من طبيعة املسيح  )١(الطوائف الرئيسة من انقسامات 

ـ عليها السالم ـ ومواقفها من عقيدة التثليث، ومواقف      مرمي السالم ـ وأمه الصديقة    
ـ عليهما السالم ـ آخر      مي عيسى ابن مرهذه الطوائف ـ من قضايا إميانية تتعلق برتول    

الزمان ـ ومسألة البعث واجلزاء واحلساب، وغريها من معتقدات القوم املبثوثة يف      
األناجيل، قصدا إىل التنبيه لعدم الوقوع فيها، ورغبة يف السيطرة على مفهوم التنصري عند    

 . احلديث عنه
  احلوار - ١٤

ومع    . النصارى يف جماالت العقيدةوال بد من قيام جهة علمية برسم طريقة للحوار مع  
أن هذا املوضوع غري مرغوب فيه لدى بعض املهتمني، إال أنه عند االستعداد له بالعلم           
الشرعي وبالعلم بامللل والنحل، والنصرانية خباصة، قد يدخل يف دعوة القرآن الكرمي إىل      

 نشرك به شيئا، وقال أهل الكتاب إىل كلمة سواء بيننا وبينهم أال نعبد إال اهللا تعاىل وال 
 /ö≅è% Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ3ø9$# (#öθs9$yès? 4’n<Î) 7πyϑÎ=Ÿ2 ¥!#uθy™ $uΖoΨ÷t/ ö/ä3uΖ÷t/uρ ωr& y‰ç7÷ètΡ ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8Îô³èΣ ÏµÎ/ $\↔ø‹x© Ÿωuρ x‹Ï‚−Gtƒ $uΖàÒ÷èt { : تعاىل

$³Ò÷èt/ $\/$t/ö‘r& ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 4 βÎ*sù (#öθ©9uθs? (#θä9θà)sù (#ρß‰yγô©$# $̄Ρr'Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ ∩∉⊆∪{  )٣( )٢(  
                                                 

ومن هذه الطوائف الثالث الرئيسة      . اشهر الطوائف النصرانية هي الربوتستانتية مث الكاثوليكية مث األرثودوكسية    ) ١(
انظر   . تتفرغ طوائف صغرية وهناك طوائف قدمية ال تزال باقية يف بعض اجملتمعات النصرانية وخباصة يف املشرق   

 ـ  ٢٣٧م ، ـ ص ١٩٨٢مكتبة هنضة مصر ، :  القاهرة- ٦ملسيحية ـ ط   ا- ٢مقارنة األديان  : أمحد شليب
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب         : يف) النصرانية( ، وانظر أيضا  ٢٤١

 . ٥٠٨ـ ٤٩٧ص . م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩الندوة   :  ـ الرياض٢املعاصرة ـ ط 
 . ٦٤: سورة آل عمران آية ) ٢(
 من سورة آل عمران ، ومن مضمون هذه اآلية يناقش رؤوف شليب مسرية النصرانية عرب القرون ـ     ٦٤اآلية ) ٣(

إذا فتحت مصرا     " ويبني موقف اإلسالم من قضايا النصرانية يف القرآن الكرمي ـ ويورد حديثا عن النيب حممد       
لطرباين يف الكبري ، انظر رؤوف     ويذكر أنه حديث صحيح رواه احلاكم وا " فاستوصوا بالقبط فإن هلم ذمة 
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ـ شفاه اهللا وعافاه ـ يف     أمحد ديدات  وهذا ما يعمل على حتقيقه الداعية املسلم   
تحاور معهم من منطلق القوة والعلو    حماوراته مع النصارى، ويف دعوته املسلمني إىل ال  

  )١(باإلميان، وليس من منطلق االستجداء واملواقف الدفاعية والتربيرية واالعتذارية   
وهذه اخلصال هي اليت خيشاها فريق من املسلمني، ملا يرون فيها من اهلوان والتهوين    

 الذي يتصدون   واالجنرار إىل احملذور من الوقوع يف شرك القوم، وهذا يصدق على أولئك 
هلذا األمر دون أن يعدوا له عدته، فيقعون يف احملذور الذي دعا له أحد الباحثني النصارى،     

إن   : " جاء فيهاحلوادث اإلفريقية يف تقرير نشرته جملة ديون كراوفورد وهو األستاذ 
ن   كما أن النصارى جهلة بعقيدة املسلمني، وال ينبغي أ     " املسلمني يسيئون فهم النصرانية  

نواجه املسلمني بتحامالت غري موثقة، بل مبعرفة عميقة حبقائق دينهم، ولذلك جيب العمل     
على تعليم القساوسة وغريهم حىت يتمكنوا من العمل يف مناطق املسلمني ويتعني على   
النصارى واملسلمني أن يدخلوا يف حوار ال يؤدي إىل مواجهة وجدل، وإمنا إىل فهم كل       

 . منهم لدين اآلخر
عن طريق هذا احلوار ميكن تصحيح الفهم غري الصحيح الذي تعلمه املسلمون من        و

وعقيدة  عيسى  القرآن عن النصرانية، وخاصة فيما يتعلق بالكتاب املقدس، ورسالة    
الثالوث اليت يفهمها املسلمون ويعتربوهنا شركا، وكذلك طبيعة الكنيسة باعتبارها متثل 

                                                                                                                                            
م ـ ص ١٩٨٠هـ ، ١٤٠٠دار االعتصام ، :  ـ القاهرة٢يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء ـ ط. شليب
 . ٣٢٥ ـ ٣٠٣

إخال أبرز احملاورين مع النصارى على الساحة اإلسالمية املعاصرة الداعية اإلسالمي أمحد ديدات ، وقد              ) ١(
موعة من األعمال املترمجة إىل العربية عن جهود هذا الداعية الذي حياور النصارى          أصدرت املكتبة العربية جم   

مشافهة وحتريرا ، ومن أبرز السلسالت اليت تعىن بأعمال الداعية أمحد ديدات ، مكتبة ديدات ، وتصدر عن                 
ختار     املختار اإلسالمي ، وقد ختطت العشرين رسالة وهناك إصدارات أخرى عن أمحد ديدات نشرهتا امل         

اإلسالمي ، ودار املنام ، ودار االعتصام ، ودار الفضيلة ومكتبة القرآن وغريها ، وأظن أن هذه األعمال متثل              
فقد ختطت الدفاعية والتربيرية واالعتذارية إىل    . احلوارات املنطلقة من قوة واقتناع من احملاور مبا حياور من أجله   

حممد عبد القادر الفقي ، حوار ساخن    :  ، وانظر مثال ال حصراتقدمي اإلسالم حال ملشكالت العصر بأنواعها 
 . ص٨٠ ـ )م١٩٩٢(مكتبة القرآن  : مع داعية العصر أمحد ديدات ـ القاهرة    
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قة بني املسلمني والنصارى، من عالقة املواجهة      جسد املسيح، وينبغي أن تتحول العال 
السابقة إىل عالقة حوار، على أال يؤدي هذا احلوار إىل املساومة على النصوص اإلجنيلية   
من أجل تنمية احلوار، وهذا ما ال جيوز، فاحلوار ال ينبغي أن يكون بديال عن التبشري  

ف كسبهم إىل صف النصارى،   باإلجنيل، وعلى املسلمني أن يفهموا أن احلوار يستهد  
وينبغي على النصارى أن خيالطوا املسلمني ويصادقوهم، وأن يستغلوا ذلك يف إزالة سوء   

 وأي حوار ال يقوم على مبدأ الندية،   )١(" الفهم الراسخ يف أذهاهنم جتاه اإلجنيل واملسيح  
 . عند املواجهة، ال ميكن أن يسمى حوارا    

                                                 
 . ٣٢اإلذاعات التنصريية املوجهة إىل املسلمني العرب ـ مرجع سابق ـ ص       : كرم شليب: انظر) ١(
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 اخلامتة 
 النتيجة والتوصيات 

 هيد مت
 التنصري ظاهرة قدمية تتجدد، وقد بدأت صحيحة، ولكنها تأثرت مبا طرأ على         
النصرانية من حتريف، وهذا التأثر أدى إىل التوسع يف املفهوم، واخلروج به عن القصد           
الذي أريد منه، ومع توسع املفهوم توسعت األهداف، ومل تعد مقصورة على جمرد إدخال    

 كما أنه صار هلا مفهوم خاص باجملتمعات املسلمة، إذا يركز    غري النصارى يف النصرانية،
اآلن على إخراج املسلمني من إسالمهم، أو يعمل على نزعة ثقة املسلمني بدينهم        

 . حممد  ورسوهلم 
وقد دأب التنصري واملنصرون على ذلك مبؤازرة من عدة وسائل داخل بعضها يف        

 يف طبيعة الناس الذين يستهدفون بالتنصري الرسالة اليت حيملها املنصرون، وبعضها يدخل  
من فقراء وجهلة ومرضى، كما يدخل جزء منها يف عوامل مساندة كاالحتالل       

 . واالستشراق والصهيونية، وبعض الضعفاء من املسؤولني املسلمني  ) االستعمار(
ومل يقف املسلمون مكتويف األيدي من محالت التنصري فقاوموها، وإن كانت املقاومة        

ولكن مبدأ املقاومة كان موجودا وال يزال     . ى غري مستوى احلمالت من نواح عدة عل
قائما مع اختالف يف القوة ويف النظرة إىل النصارى واملنصرين، تبعا للحال اليت وصل إليها       

ومع تنامي ظاهرة العودة إىل اإلسالم على خمتلف املستويات، وبني الشباب    . املسلمون 
ى الوعي مبا يواجه األمة من حتديات وتيارات، ومن بينها  على أوضح الصور، يتنام 

التنصري، فيزداد الوعي باخلطر مما يؤدي إىل زيادة التأكيد على املواجهة بإحالل البديل      
الصاحل، وليس بالضرورة للتصدي للتنصري من منطلق الدفاع واتقاء اهلجمات، بل إن       

طريق على الذين حياولون حتقيق    املواجهة تسعى اآلن ـ بفضل من اهللا ـ إىل سد ال      
 . أهداف التنصري يف اجملتمعات املسلمة 
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ومع وجود هذه اخلطوات، والتآزر على حتقيقها، تظل املسافة بعيدة عن الوصول إىل            
 . اهلدف األول وهو احلماية التامة للمجتمع املسلم  

بني  وأظن أن املسلمني سيظلون عرضه حلمالت التنصري مع الوقت، وسيظل الصراع      
اخلري والشر مستمرا، وسيحدث تنبه املسلمني هلذه التحديات تغيريا يف الوسائل واخلطط   
والنظرة إىل اجملتمع املسلم الذي لن يكون كما كان عليه يف مطلع هذا القرن امليالدي   

ولن يكون كما . العشرين، حيث نوقشت فيه النتائج اليت توصل إليها املنصرون آنذاك 
ني سنة مضت أو عشرين سنة مضت، حيث نوقشت فيها خطط     كان عليه قبل مخس
 وأظن أن مؤمترات تنصريية قريبة احلدوث، ستكون فيها      كلورادو،جديدة يف مؤمتر 

دراسات حديثة حول الوسائل واخلطط اليت تتماشى مع النظام العاملي اجلديد بعد انتهاء  
 . احلرب الباردة

شرقي على مصراعية، حيث ي توقع أن    وأظن أن نشاطا تنصرييا سيفتح له الباب ال   
على  الكاثوليكية والربوتستانتية يف منافسة الطائفتني األخريني األرثودوكسية تنشط 

أقوى من النشاطني  األرثودوكسي جلب أكرب قدر ممكن من األنصار وسيكون النشاط 
 ال تتمتع األرثودوكسية اآلخرين يف حماوالت للتكفري عن املاضي يوم أن كانت قوى  

باحلرية اليت تتمتع هبا الطائفتان األخريان، ويف الوقت نفسه ستنشط الطوائف األخرى يف   
 . دخول السباق لكسب مزيد من األنصار، وحتقيق مزيد من األهداف

ويف ظل هذه التطورات يؤمل أال يعول كثريا على جمرد املؤشرات احلسنة اليت ظهرت         
ثيف اجلهود يف مواجهة احلمالت التنصريية    على الساحة اإلسالمية بل ال بد مع هذا تك

وإختاذ الوسائل احلديثة يف سبيل املواجهة، وي توقع أال يقتصر املسلمون على جمرد أهنم هم     
الذين على احلق، فيكتفون بالدعوة وسيلة من وسائل املواجهة فقط، فإن علم الداعية        

 . م بهباحلق ال يعين بالضرورة علم احمليطني به عنه مبجرد إعالمه 
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ومواجهة التنصري تدخل يف إطار الصراع بني احلق والباطل، ولذا فإنه ي توقع للمواجهة         
االستمرار مع االستمرار يف تقومي األهداف واألساليب والوسائل واخلطط واالستراتيجيات 

 . والنتائج
ويف سبيل خطوات عملية يف استمرار املواجهة وتنظيمها أضع بعض املرئيات القابلة     

 : يف نظري ـ للتنفيذ على الواقع، ويأيت من أمهها ـ 
  التوعية :أوال

استمرار التوعية بأخطار التنصري واملنصرين على اجملتمع املسلم، ومهما اعتقد هذا  
اجملتمع أنه حمصن من هذه اهلجمات، والتوعية تأخذ أشكاال عدة مثل احملاضرات العامة،    

 . ة وغريها، من األشكالواألحاديث اإلعالمية، والكتابات الصحفي 
  هيئة إسالمية :ثانيا

إنشاء هيئة إسالمية عامة ملواجهة التنصري تقوم برصد أوجه نشاطه، وتسهم يف حتقيق        
النقطة األوىل باختاذ السبل املناسبة واملتاحة هلا كاملؤمترات والندوات واجلوالت والنشر       

 . وغريها
  الدورية :ثالثا

سات العلمية التنصريية، تنشرها إحدى املؤسسات  إصدار دورية متخصصة بالدرا
العلمية اإلسالمية، وتنتشر موضوعاهتا بأكثر من لغة من لغات العامل، وتتخذ السبل يف 

 . سبيل استمرار صدورها من تأمني التمويل املادي واستكتاب املهتمني
  البحوث :رابعا

ملعاهد العليا، وخباصة يف   التركيز على البحوث والدراسات التنصريية يف اجلامعات وا   
أقسام الثقافة اإلسالمية أو الدراسات اإلسالمية يف اجلامعات العربية واإلسالمية، ويسبق     
هذا قيام مراكز معلومات تتبىن تقنية املعلومات احلديثة يف التعامل مع املعلومات احملدثة    

 . مجعا وختزينا واسترجاعا وبثا
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  الدعاة :خامسا
الدعاة إىل اهللا تعاىل يف اجملتمعات الشبابية أوال، وغري الشبابية  التكثيف من إرسال 

ويكون هؤالء الدعاة على قدر من العلم والفقه مبا يعملون، والفقه مبا سيواجهون    : ثانيا
من جمتمعات إسالمية هلا خصوصياهتا اليت متيزها عن غريها من اجملتمعات اإلسالمية   

املؤسسات اإلسالمية يف شهر رمضان املبارك،     األخرى، وذلك على غرار ما تقوم به  
 . العطلة الصيفية للمدارس واجلامعات، ففي هذه الدورات خري كثري  

  اإلغاثة :سادسا
التكثيف من أعمال اإلغاثة يف اجملتمعات املسلمة الفقرية وتقدمي البديل الصاحل يف    

كيد على التنسيق بينها، وأهنا اجملاالت الطبية والتعليمية واإلغاثية األخرى، والعمل على التأ  
ال تتنافس فيما بينها وال تنافس اهليئات اإلغاثية التنصريية الدولية، بل هي تسعى إىل القيام     
بواجبات املسلمني جتاه املسلمني أوال، مث جتاه األكباد الرطبة األخرى ثانيا، بل رمبا عملت   

 . على أهنا تغيث األكباد الرطبة عامة دون متييز 
  السياسة :سابعا

ال بد من تدخل اهليئات الرمسية من احلكومات اإلسالمية واملنظمات الرمسية يف هذه     
املواجهة بتقدمي ما يعنيها يف هذا اجملال من الدعم املادي واملعنوي ألعمال املواجهة     
املختلفة، ويف الوقت نفسه عدم التساهل مع اهليئات اليت يشم من أعماهلا رائحة التنصري   

 . عمل يف احمليط اإلقليمي هلذه اهليئات وهي ت
  املنح :ثامنا

تتحمل اجلامعات اإلسالمية مهمة تربوية مهمة، وهي مسؤولة أمام اجملتمعات املسلمة     
الفقرية، ومعظم اجملتمعات املسلمة فقرية، بتقدمي املنح ألبناء هذه اجملتمعات يف مقراهتا أو يف      

قات البشرية العاملة لتوجيه الشباب التوجيه  وتقدمي الطا . مؤسسات علمية يف بلداهنم
 . السليم
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  املسلمون :تاسعا
واملسؤولية مشتركة، وكل مسلم يتحمل جزءا منها، فليس من احلكمة أن حتصر            
مسؤولية املواجهة وتقدمي البديل الصاحل على حكومات أو مؤسسات أو أفراد دون       

من مفهوم الرعاية انطالقا من   حكومات أخرى أو مؤسسات أو أفراد، وتبدأ املسؤولية         
البيت، مث إىل املؤسسات اجملتمع املسلم املختلفة، العملية والتربوية والتجارية االقتصادية،          
والصناعية، والسياسية والدعوية واإلغاثية وغريها، والتحديد جبهات بعينها قد ينظر إليه  

 . ملسؤولية على إنه إغفال جلهات هي ألصق مبجاالت املواجهة، ولذا تعمم ا   
  التميز :عاشرا

اإلصرار على التمي ز عن العامل اآلخر، ليس حبكم العرق أو اللون أو اإلقليم، ولكن     
حبكم االنتماء العقدي الذي يفرض مسألة االنتقاء يف األفكار واملفهومات والثقافات   

نه ما ال املستوردة، فيعرضها على معيار الكتاب والسنة ومصادر التشريع األخرى، فيقبل م    
وال ينطبق هذا على األفكار والثقافات  . يتعارض مع املعيار، ويلفظ ما ال يتناسب معه

واملفهومات فحسب، بل يشمل أيضا كل مقومات احلياة االجتماعية واإلنسانية والتقنية    
 . على حد سواء 

خرين ومما تدعو له النقطة السابقة إجياد البدائل اليت ختفف دائما من االعتماد على اآل
يف جماالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتطبيقية والبحتة والتقنية حبيث ال يستمر اجملتمع     

 . املسلم عالة على اجملتمعات األخرى يف هذه اجملاالت 
  العلم :حادي عشر

مث اإلسهام يف  : واجملتمع املسلم اليوم قادر من وجوه متعددة على االكتفاء الذايت أوال    
وال مبالغة يف هذه النقطة حبال، فالطاقات العلمية   : مي والعاملي املوجه ثانيا  التقدم العل

واملوارد البشرية األخرى، واملوارد الطبيعية والسوق وغريها، من مقومات النهوض كلها   
موجودة ـ بفضل اهللا تعاىل ـ وتبقى مسألة توظيف هذه الطاقات وتوظيفها اليوم أحسن        
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ألمس، ويف هذا تشغيل للطاقات املسلمة من جهة، واستغناء      وأفضل بكثري من توظيفها با
 . عن الطاقات األجنبية من جهة أخرى 

  املبادرات :ثاين عشر
وال بد أخري من التأكيد على االبتعاد عن ردود األفعال واالستعداد لكل نائبة متوقعة    

يدة املدى، والتخطيط املسبق، والنظرة بع. من نوائب الدهر عن طريق استشراف املستقبل
فنحن مستخلفون يف هذه األرض، فنعد هلا عدهتا، وليس على أهنا دار قرارنا، ولكن على   

 . أننا مطالبون بعماراهتا وال تعارض بني املفهومني
وختاما أرجو أن أكون هبذا العمل قد أسهمت جبهد املقل يف وسيلة من وسائل   

فإن   . ائله واقتراح سبل مواجهته مواجهة التنصري من خالل التعريف به والتعرف على وس   
أكن قد وقفت يف هذا ففضل من اهللا تعاىل علي  ومن ة، وإن أكن قصرت دون املتوقع فمن     

 وأدعو    حممدا ، ومهما يكون من أمر فكل يؤخذ من كالمه ويرد إال املعصوم  .نفسي
د هللا رب  اهللا تعاىل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن احلم        

 . العاملني
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 قائمة ورقية باملراجع األساس 
 شاتليه . ل. أ

ـ خلصها ونقلها إىل العربية حمب الدين اخلطيب ومساعد الغارة على العامل اإلسالمي 
 . ص١٠٩ت، . اليايف ـ بريوت مكتبة أسامة بن زيد، د

جملة كلية    ـ   "حملات تارخيية عن انتشار اإلسالم يف أوغندا  " إبراهيم الزين صغريون،  
هـ  ١٤٠٢ (٦ ـ ع)جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية" العلوم االجتماعية 

  ٢٩ - ١٧ ـ ص )م١٩٨٢
 . إبراهيم السليمان اجلبهان

الرئاسة  : ـ الرياضما جيب أن يعرفه املسلم من حقائق عن النصرانية والتبشري  
 . ص١١٢هـ ـ ١٤٠٤العامة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،   

 . إبراهيم عكاشة علي
 .م١٩٨٢دار العلوم  : ـ القاهرةالتبشري النصراين يف جنوب السودان وادي النيل 

 ـ 
جملة كلية العلوم  " علم التبشري، مناهجه وتطبيقاته : " إبراهيم عكاشة علي

 )م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١ (٥ ـ ع )جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(االجتماعية 
 . ١٥٠ - ١٢٥ـ ص 

 . إبراهيم عكاشة علي
ـ الرياض جامعة اإلمام حممد بن   مالمح عن النشاط التنصريي يف الوطن العريب 

 . ص١٧٦م ـ ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧سعود اإلسالمية 
 : أبو هالل األندونيسي

هـ ـ ١٤٠٤دار الشروق،   :  ـ جدة ٤ـ طغارة تبشريية جديدة على أندونيسيا   
 . ص١٩١م، ـ ١٩٨٤

 : عمريأمحد محود امل 
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وزارة التراث القومي  :  ترمجة حممد أمني عبد اهللا ـ عمان:ع مان وشرق إفريقية 
 . ص١٦٠ ـ )م١٩٨٠(والثقافة 

 : أمحد شليب
بدؤها مع مطلع اإلسالم واستمرارها حىت اآلن؛ عرض    : احلروب الصليبية

لنهضة   مكتبة ا: ـ القاهرةللهجمات الصليبية الغربية على العامل اإلسالمي عرب العصور 
 . ص٢٢٤ ـ )م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦(املصرية 

 أمحد شليب 
م ـ  ١٩٨٢مكتبة هنضة مصر،  :  القاهرة- ٦ـ ط املسيحية - ٢: مقارنة األديان

 . ص٣٠٣
 . أمحد عبد الوهاب 

هـ ـ ١٤١١مكتبة التراث اإلسالمي،  : ـ القاهرة طوفان من الغرب : التغريب
 . ص٤٨م ـ ١٩٩٠

 أمحد عبد الوهاب  
١٩٨١هـ ـ ١٤٠١مكتبة وهبة، : ـ القاهرة بني املاضي واحلاضر حقيقة التبشري

 . ص٢٢٤م ـ 
 أسعد عبد الرمحن 

 ـ بريوت املؤسسة العربية  ٢طـ ١٩٨٢ـ ١٨٨٢املنظمة الصهيونية العاملية 
 . ص٢٧٢م ـ ١٩٩٠للدراسات والنشر، 
 ١ية ـ تاريخ تطور الفكر العريب بالترمجة والنقل من الثقافة اليونان : " إمساعيل مظهر

 . ١٤٩ - ١٤١ ـ ص ) م١٩٢٥ ٣ ٣ (٢ع٦٦مجاملقتطف  " -
 . أندريه نايتون وإدغار ويند وكارل غوستاف يونغ

املعهد الدويل     : م. ـ ترمجة مسرية عزمي الزين ـ داألصول الوثنية للمسيحية 
ـ   ١٤١١للدراسات اإلنسانية    ـ  ـ  ١٩٩١ه ـ   ١٦٦م   ). ٤سلسلة من أجل احلقيقة          (ص 
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 . وزبكيتوفيق سلطان الي
هـ  ١٤٠٣دار العلوم،  : الرياض) هـ٢٤٧ - ١٢(تاريخ أهل الذمة يف العراق 

 . ص٤٨٠ - ١٩٨٣
 : جالل العامل

] املؤلف : طرابلس الشام [٢ ـ ط"دمروا اإلسالم أبيدوا أهله  : قادة الغرب يقولون
 . ص٦٤ - ١٩٧٥هـ ١٣٩٥

 . حسن مكي حممد أمحد
الدار الوطنية للطباعة والنشر     : رطوم  ـ اخلالتبشري املسيحي يف العاصمة املثلثة 

 . ص٢٣م ـ ١٩٨٢
 . خالد البسام، معد ومترجم

حكايات اإلرسالية األمريكية يف اخلليج واجلزيرة العربية : صدمة االحتكاك
 . ص٢٠٣ - ١٩٩٨دار الساقي : ـ بريوتم ١٩٢٥ـ ١٨٩٢

 . معد ومترجم: خالد البسام
 - ١٩٠١دن اخلليج واجلزيرة العربية  رحالت اإلرسالية األمريكية يف م: القوافل
 . ص٢٠٦ـ ١٩٩٣) مؤسسة األيام للصحافة والنشر( ـ البحرين .م١٩٢٦

 . ماكوري، حمرر. دون م
. ن، د . د: م. ماكوري ـ د. ـ حترير دون مخطة لغزو العامل اإلسالمي : التنصري

 ص رؤوف شليب  ٩١٥ت ـ 
هـ ١٤٠٠دار االعتصام  : ةـ القاهر ٢ـ طيا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء  

 . ص٣٣٥م ـ ١٩٨٠ـ 
 . ساملة بنت السيد سعيد بن سلطان، سلطان مسقط وزجنبار

هـ ـ  ١٤٠٦وزارة التراث القومي والثقافة، : ـ ع مانمذكرات أمرية عربية 
 . ص٣٢٠م ـ ١٩٨٥
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 سعيد عاشور 
 م ـ ١٩٧٦مكتبة األجنلو ـ املصرية،  : مج ـ القاهرة٢ـ احلركة الصليبية 

  اجلليل شليب عبد
 ـ حركات التبشري واإلسالم يف آسيا وإفريقيا وأوربا  : معركة التبشري واإلسالم

 . ص٣١٧م ـ ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩مؤسسة اخلليج العريب،  : القاهرة
 . عبد الرزاق دياربكريل 

ـ  حبث يف أخطر استراتيجية طرحها مؤمتر كولورادو التنصريي     : تنصري املسلمني
 . ص١٥٧م ـ ١٩٩١هـ ـ ١٤١١ئس، ـ الرياض دار النفا٢ط

 عبد السالم هارون 
هـ ـ ١٣٩٦: املؤسسة العربية احلديثة   : م. ـ د ٣ـ طهتذيب سرية ابن هشام   

 . ص٤٧١م ـ ١٩٧٦
 . عبد العظيم رمضان

: القاهرة الصراع بني العرب وأوربا من ظهور اإلسالم إىل انتهاء احلروب الصليبية 
 .  ص٥٥١م ـ ١٩٨٣(دار املعارف 
 لفتاح أمحد أبو زايدة  عبد ا

م ١٩٨٨منشورات رسالة اجلهاد، : ـ مالطاالتبشري الصلييب والغزو االستعماري 
 . ص١٤٧ـ 

 عبد اهللا التل 
٢٨٠م ـ ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ ـ بريوت املكتب اإلسالمي، ٣ـ طجذور البالء 

 . ص
 . عبد اهللا بن صاحل الفارسي، الشيخ، كبري قضاة كينيا 

م ـ  ١٩٨٢وزارة التراث القومي والثقافة،   : ـ عمانبار  البوسعيديون حك ام زجن 
 . ص١٧٦
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 عبد اهللا حممد مجال الدين 
صفحة مهملة من تاريخ املسلمني   : املسلمون املنصرون أو املورسكيون األندلسيون 

 . ص٥٤٠م ـ ١٩٩١ القاهرة ـ دار الصحوة،   :يف األندلس
 عبد املالك التميمي 

ـ    دراسة يف التاريخ االجتماعي والسياسي   :التبشري يف منطقة اخلليج العريب
 . ص٣٢٥م ـ ١٩٨٢شركة كاظمة،  : الكويت

 عبد الودود شليب  
دراسة ميدانية عن احلركات التنصريية يف العامل اإلسالمي  : وثائق.... و ... حقائق

 . ص١٧٠م ـ ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩الدار السعودية للنشر والتوزيع،   : ـ جدة 
 عبد الودود شليب  

: ـ القاهرة حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصري يف العامل اإلسالمي    : مكةالزحف إىل 
 . ص١٦٨م ـ ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩الزهراء لإلعالم العريب،   

أكتوبر  (١٠ع٨١اهلالل مج " صفحات سوداء من تاريخ التبشري  : عثمان الكع اك
 . ٥٠ـ ٣٨ ـ ص)١٣٩٣م ـ رمضان ١٩٧٣

 . عجاج نويهض
ـ  ٣ـ طها ورموزها، أصوهلا التلمودية نصوص: بروتوكوالت حكماء صهيون

 . ص٦٤٤م ـ ١٩٩٠دار االستقالل، : بريوت
 ١٤١٢ذو احلجة   (٤٣، ع ٤مجاجملاهد " وال يزال التنصري مستمرا : عصام عبده

 . ١٧ - ١١٢ ـ ص  )هـ
أكتوبر " ١٠، ع٨١مج اهلالل " التبشري أخطر أسلحة االستعمار  : عالل الفاسي

 . ٨٠ - ٦٠ ـ ص )هـ١٣٩٣م ـ رمضان ١٩٧٣
جملة جامعة اإلمام   " االستشراق يف خدمة التنصري واليهودية : علي بن إبراهيم النملة
 . ٢٧٣ـ ٢٣٧ ـ ص )١٩٩٠ ٢ هـ ـ ١٤١٠ ٧ (٣عحممد بن سعود اإلسالمية 



 التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته     

 ١٠٠

 . علي بن إبراهيم النملة
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،   : ـ الرياضالتنصري يف األدبيات العربية 

 . ص٢٧١م ـ ١٩٩٤ ـ هـ١٤١٥
 . علي بن إبراهيم احلمد النملة 

دراسة للعالقة بني ظاهرتني، مع مناذج من املستشرقني   : املستشرقون والتنصري
 . ص١٧٨م ـ ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨مكتبة التوبة، : ـ الرياضاملنصرين 

 . ابن حزم الظاهري، أبو حممد علي بن أمحد
م ـ ابن    ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠ دار الفكر، : مج٥٢ـ الفصل يف امللل والنحل 

 . األثري، علي بن حممد اجلزري، عز الدين أبو احلسن  
: " ت ـ عمر فرو خ . م دار الفكر، د. مج ـ د٦ـ أسد الغابة يف معرفة الصحابة 

تأليف خنبة   " املستشرقون واإلسالم : يف" االستشراق يف نطاق العلم ويف نطاق السياسة  
 . ١٤٣ـ ١٢٥م ـ ص ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥عرفة دار امل :  جدة-من العلماء املسلمني 

 ابن كثري أبو الفداء، احلافظ  
: مج ـ القاهرة ٨ دقق أصوله وحققه أمحد أبو ملحم وآخرون ـ         :البداية والنهاية
 . م ـ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨دار الريان للتراث، 

 . كرم شليب
مكتبة التراث  : ـ القاهرةاإلذاعات التنصريية املوجهة إىل املسلمني العرب 

 . ص٢٣٢م ـ ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢اإلسالمي، 
 : حممد أبو زهرة

تبحث يف األدوار اليت مرت عليها عقائد النصارى ويف  : حماضرات يف النصرانية
الرئاسة العامة إلدارات البحوث  : ـ الرياض٤ـ ط كتبهم ويف جمامعهم املقدسة وفرقهم     

 . ص٢٣٩هـ ـ ١٤٠٤العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد   
 :  يكنحممد أمري



 التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته     

 ١٠١

٣٤٢م ١٩٩٠) هـ١٤١٠(دار اقرأ،   : ـ مالطا يهوذا األسخريوطي على الصليب  
 . ص

السياسة والتنصري يف شرق إفريقيا يف القرن الثالث عشر " حممد بن سليمان اخلضريي 
 ١٩عجملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ـ )التاسع عشر امليالدي(اهلجري 

  ٥٥٣ـ ٤٨٥ ـ ص )م١٩٩٧مرب هـ ـ سبت١٤١٨مجادي األوىل (
 . حممد طاهر التنري

ـ نشره وعلق عليه ونقحه وقدم له حممد بن العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية 
ص ـ   ١٥٦م ـ ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨مكتبة ابن تيمية، : إبراهيم الشيباين ـ الكويت 

 ). ٤سلسلة ملل وحنل (
 حممد عبد القادر الفقي 

 ـ )م١٩٩٢(مكتبة القرآن،  : ـ القاهرة أمحد ديدات  حوار ساخن مع داعية العصر
 . ص٨٠

 حممد بن عبد الوهاب وعبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب 
 . ص٥١٢ت ـ  . مكتبة الرياض احلديثة،د: ـ الرياض خمتصر سرية الرسول ـ  
 . حممد عثمان بن صاحل

لحات  دراسة مقارنة حول املصط: النصرانية والتنصري أم املسيحية والتبشري
 .  ص٦٩. م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠مكتبة ابن القيم، : ـ املدينة املنورة والدالالت 

 حممد علي أبو محدة  
م ـ ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ عم ان مكتبة الرسالة،  :األخطبوط الصهيوين رأي العني

 . ص١٢٣
 مصطفى خالدي وعمر فروخ 

 إىل إخضاع   عرض جلهود املبشرين اليت ترمي : التبشري واالستعمار يف البالد العربية
 . ص٢٧٩م ـ ١٩٨٣املكتبة العصرية، : ـ بريوتالشرق لالستعمار الغريب 
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 مصطفى فوزي غزال 
 . ص١٠٧ت ـ . ن، د . د: م. ـ داحليل واألساليب يف الدعوة إىل التبشري 

 ممدوح حسني  
م ـ ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦دار عم ان،  : ـ عم انمدخل إىل تاريخ حركة التنصري 

 . ص٩٨
 . جنيب العقيقي
 م ـ ١٩٨١دار املعارف،  :  ـ القاهرة٤ مج ـ ط ٣ـ املستشرقون 

 الندوة العاملية للشباب اإلسالمي  
الندوة العاملية   : ـ الرياض٢ـ طاملوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة  

 . ص٥٧٦م ـ ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩للشباب اإلسالمي، 
 كونوي زيقلر . هـ

ـ ترمجة مازن صالح   اسة ميدانية وثائقية در: أصول التنصري يف اخلليج العريب
 .  ص١٩٥م ـ ١٩٩٠ هـ ـ ١٤١٠مكتبة ابن القيم، : مطبقاين ـ املدينة املنورة

 ) بول(هاريسون 
وزارة التراث   : ـ ترمجة حممد أمني عبد اهللا ـ ع مان رحلة طبيب يف اجلزيرة العربية  

 . ص١١٦م ـ ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦القومي والثقافة، 
 . هيم ماكيب

املعهد الدويل    : م. ـ ترمجة مسرية عزمي الزين ـ دلس وحتريف املسيحية بو
سلسلة من أجل احلقيقة  ( ـ .ص١٠٣م ـ ١٩٩١هـ ـ ١٤١١للدراسات اإلنسانية، 

٣ .( 
 يوسف القرضاوي 

ـ إعداد وحوار ياسر فرحات ـ القاهرة ـ مكتبة التراث   مهوم املسلم املعاصر 
 . ص١٧٦م ـ ١٩٨٩اإلسالمي، 
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 فهرس اآليات
 ٨٦................................................قل ياأهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال
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 فهرس األحاديث
 ٨..........................ما من مولود يولد إال على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه،
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 الفهرس
 ٢.........................................................................................املدخل

 ٨...................................................................................الفصل األول
 ٨..................................................................التعريفات: مفهومات التنصري

 ٨..............................................................................اللغوياملعىن 
 ٩..................................................................................النساطرة

 ١١...........................................................................شاؤول املنصر

 ١٢...................................................................................اليعاقبة

 ١٣.....................................................................املسلمون والنصارى

 ١٦.........................................................................احلروب الصليبية

 ١٨...........................................................................فترة االحتالل

 ١٩.....................................................................التنصري بني املسلمني

 ٢٢..........................................................................محاية النصارى

 ٢٢..................................................................................التعميد

 ٢٣............................................................................التنصري احمللي

 ٢٣...................................................................................التبشري

 ٢٥.................................................................................الفصل الثاين

 ٢٥....................................................................أهداف التنصري واملنصرين

 ٢٥....................................................................................متهيد

 ٢٥............................................................................أهم األهداف

 ٢٩........................................................................هداف الفرعيةاأل

 ٣١.................................................................................املهتدون

 ٣٣................................................................................الفصل الثالث

 ٣٣....................................................................رينوسائل التنصري واملنص

 ٣٣....................................................................................متهيد

 ٣٥................................................................................اجلمعيات

 ٣٨.......................................................................مؤهالت املنصرين

 ٣٩..........................................................................التنصري املختفي
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 ١٠٦

 ٦٢.................................................................................الفصل الرابع

 ٦٢.......................................................................وسائل مساندة للتنصري

 ٦٢....................................................................................متهيد

 ٦٢........................................................................... االحتالل- ١

 ٦٤............................................................................ السياسة- ٢

 ٦٥........................................................................... املواطنون- ٣

 ٦٥............................................................................... الفقر- ٤

 ٦٦........................................................................... األمراض- ٥

 ٦٦.......................................................................... قلة الوعي- ٦

 ٦٧.................................................................... االستعداد الذايت- ٧

 ٦٨.................................................................... الضمانات املالية- ٨

 ٦٩...................................................................... احلقد الكمني- ٩

 ٦٩............................................................... التسيب يف التعاليم- ١٠

 ٦٩................................................................... جتهيز املنصرين- ١١

 ٧٠.................................................................. تساهل املسلمني- ١٢

 ٧٢................................................................... تأليف األذهان- ١٣

 ٧٥...............................................................................الفصل اخلامس

 ٧٥...........................................................................يف مواجهة التنصري

 ٧٥....................................................................................متهيد

 ٧٧...................................................................... الدعوة إىل اهللا- ١

 ٧٧............................................................................اسة السي- ٢

 ٧٨...................................................................... هيئات اإلغاثة- ٣

 ٧٨........................................................................ علماء األمة- ٤

 ٧٩..................................................................تصاد التجارة واالق- ٥

 ٨١........................................................................ شباب األمة- ٦

 ٨٢.................................................................. املؤسسات العلمية- ٧

 ٨٣..............................................................مل اإلسالمي رابطة العا- ٨

 ٨٤....................................................................... الندوة العاملية- ٩

 ٨٤........................................................... منظمة املؤمتر اإلسالمي- ١٠
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 ١٠٧

 ٨٥.............................................................. اجلمعيات اإلسالمية- ١١

 ٨٥............................................................. اجلماعات اإلسالمية- ١٢

 ٨٦.................................................................. العلم بالنصرانية- ١٣

 ٨٦............................................................................ احلوار- ١٤

 ٨٩........................................................................................اخلامتة

 ٨٩...........................................................................النتيجة والتوصيات

 ٨٩....................................................................................متهيد

 ٩١.............................................................................التوعية: أوال

 ٩١.......................................................................هيئة إسالمية: ثانيا

 ٩١............................................................................يةالدور: ثالثا

 ٩١..........................................................................البحوث: رابعا

 ٩٢..........................................................................الدعاة: خامسا

 ٩٢..........................................................................اإلغاثة: سادسا

 ٩٢..........................................................................السياسة: سابعا

 ٩٢...............................................................................املنح: ثامنا

 ٩٣.........................................................................املسلمون: تاسعا

 ٩٣............................................................................التميز: عاشرا

 ٩٣......................................................................العلم: حادي عشر

 ٩٤.....................................................................املبادرات: ثاين عشر

 ٩٥.................................................................قائمة ورقية باملراجع األساس

 ١٠٣..................................................................................فهرس اآليات

 ١٠٤............................................................................فهرس األحاديث

 ١٠٥.....................................................................................الفهرس
 


